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 اه

 یک دنامتقع همان امهک

 دننآ وت یمهک میتسهیت

 و دننک وربآسکابم ی

 7 یاپملبغ
 لءشمدروم نیا ميمعنامادشاب هتشآد یرتم

 -راک مان هک ی تاک بلغاو تسا لاحم هکلب

 2 نتيیاس هی ریتم ات

 اراهراک تقیقح رد دن اهدراذگ دوخب نادر

 راثآ رد ۴
 نمتآ زیم نوس راو دتنادرتبم

 . تن یرتااپ ۲
 هب تبسن یرتشم داقتناب هکتیازا لی

 اهتسیراتمو اهنادرک راک و ناکدننک هیپت

 هک اد یمبم هتکن تسا رتپب میژادرب

 دناهتشادن یهجوت ناب مدرهرتکا نونک ات
 . میهد رارق یسررب و تقددروم

 ناداتسا» زا یضب هک ی بصعت مامتاب

 ناوتیم دن رادیم ژاربا ام میرنهو یبدا

 یناتسادو یرشن تایدا هک درک رارق |ًاتحارص

 دن زیماجرد دوخ لحارم نیرت یودب
 ژاناربادیدج و میدق تایدا هک ت

 نا وت یمن نیاذزآ شس و تسا یتغیرمش 1

 نردم تایدا رد اب۲ اما تشاد یراظتتا

 یرتن یاهناتساد هب اد دوخ یاج رمش هک

 هدش نامیصن یتفرشیپ مهام ۰ تسا هداد

 تارع لاکو اتم اریذ مچ ابلتم تا

 راث ] هک هدن-ی وت كم زونه هک تفک ناوتیم

 یدادرسلیف یاهراک رد سابتفا دردب وا

 جو

۸ 
۳ 

> 

 ِ سم تا ویخا تک سس حب سنا سا حسن عج

 حس

 زا یضعب زيث هکیراثآ و میرادن ؛ دروخب

 دنآهدزو ]دوجوب یون نردم ناک دتنیوت

 یاهكبس هک یششوی ویرهاظیمابی همه اب

 دقافدت |هد رک هطاحا ار ابن ]صوصخم ییدا

 یندناوخو توخ ناتساد كي هیلوا رصانع

 یتاتسادابنامر یسداف نابزژرد رونهدنتمه

 هتشوت یئاکیرم ]ای و یئاب ورا دیدج كيب
 داجبا تردق هک یک

 میاهدیدن ناربارددشاب هتشادا ریرات ] نینج

 تلعدیاش (یتاتساد ظاحلزا

 ] ها یو هدعن

 ) یبدارقق نیا

ایاپملیف هژوس هک دشاب یمپم و یت اهنب
 یناری

 و رکفرب طبحمو هدرک قرغ دوخ رد ار

 «دیاش» نیا امتسا هدش اهتسبرانس قو

 مینادیم <نیقب > ارنآ و هدرکرت یوق ار

 یکتم هشیمه توخ ملیف كي ساسا اریز

 لصاات و تسا بوخ هژوساب ناتسادرب

 الا ات لا و توخ تم

 یرنهو یتمنص نونف هقاقل رد ارن [ناوتب

 رد یندید و بوخ یرتا تروصب و تب

 یناهروشک زا یماکهاک هک مينیب یمرک ادرو"۲

 یاهراکماش ناتلگن |وایلاتبا «هسارفلثم

 تلع نیاب دوشیم رداص جراخ هب یتابتیس

 یاه هنیجنک یا داداهت 7 هک تسا كدزب و مهم

 تشوگ و نوخو دنتسه یرتهو یبدا میطع

 دلج یور سکع

 نا ری
 ناکدنت اوخ زا یدایزهدعشهاوحب انب

 رد اد « یلجت ]رپ ز یاببزسکعكي زیرع

 ۰: مياهدرک دلجیور شخب تایز هزاشنیا

 ناشت نارهت رد وا زا یلیف دنچ یدوزپ
 , دشدهاوخ هداد

 2م 7
 ی

 3 دادرم ۲۵ هبنش راهچ 94 هرامش - مود لاس

 3 - موسهقبط - لعل ژاساب - یرهچونم نابایخ : هرادا لحم

 :ریید رس هل الا :ريدم و رایتماهدن راد

 ط وقس

 ۳ ه راعقا اباهنآ
 دون یدامتم نورق

 ۱ نازاکنه ۰ ناشاقت

 هثیچنک نیاب مادکر ه
 ۱7 دد لکش نیدب
 رب لماک یانغرد یرنه

 |گ نوک ات ام یلو
 اوروس ون
 ۶ مادک قوذاب و

 روآ وتزاس هجم
 4 اد ار یقیتح سعوت

 از بوخ ملیف كب یلصا
 |كی داجیالوئسماتکارخ
 .دنشاب یئامنیس یاه راک

 هه و تسا یفنم تالاوئس

 » یور تعکنا

 71 رطاعب یاهیس ءافد
 .لباقم رد اهن[ هفربت

 .دشاب یم فرخ زم
 میرادن و میا هتشادن

 همب راکفا ندش نشور
 اسندرکب راه یصقت
 95 هراشا تاکن نیاب

 س| هکنیادوجراب
 3 اذپعم تسا یکمدلاب

 اتتساب هکداد هزاجا

 9 <دبعم یاهش» لثم
 هاو ملیف دیاش.دننک
 اب هدید ًارمخا نارپهت

 1 هتکن نیا تدوص

 تی رانم»و + هدننک

 ۱6 یملیف و دن | هتساوخ



 ناریا یامنیس هیورم

 تن هد
 ابتیسهراب رد یا هد

 هتخ و رف امنیسنی | هک |
 یرخ ]لحا رم دد نآ یراذو
 ناریدمآرهاظ . ۳

 ی دوصددهد رک ین ابصع تد_

 زا ابنآ تبث ابصع تار

 ملیفندیدذا میاهتشون امهع |
 یهو یسدرو یکر

 یمث اعقاو ًامنیسریدم هکتبا |
 ۰ دپای فوت و نایرجنیاب
 ریدم قوقربخ راشتنازا

 ارامنیستادایتخا مامت | ۳

 شفک كي ردا راپ ود هدومن راذک

 3 تخورفمهاوخن ار امنیسرک رم
 ۵1 ذل متکب اد راکنبا متفاد

 نایرج نیا تیقعت رد
 دراو «ناریا امنیسنس یداد

 یامنیس اب * یجراخ یاپم 3

 میفیرسژا ملیف ثیل وا وهدشدقءنم نا بت
 ۳ 2 سیو فرمس یاه

 اللح . تسا هدشلاق ن ۳

 هک لجنب و هنهک ملیفهچره
 نا ریا امثیس دابنا هت رد یدامتم یاپلاس

 رف هلصانال

 یور یئانیس لصفرد یدوزب « د هدنام

 هب دنمقالعمدرمو دیای

 !» شیفزا -هرپب دوخ یاشامت

 نا وا راک یوبدوتسا رد رآید رابکب
 « دشخ رده دیش رو

 شیب هک یمهافتءوسرت اب لبق هرامشرد ۱
 هک دش جرد یربخ هلجم رد ۰ دوبهدم
 دوخ یاهتل اعغ ملیف ناواراک یویدونس
 سب ریخا هتفه رد اما لیطعت )
 تل وئم فرط زا ؛ هاتوک هبحاصم كيزا
 هک دش هداد عالطا ام راکنربخب ریدر سآ

 تیل امفیارب زونهملیفنا وارک ید وتس
 ملیف ود یدوزب و تسا هد ۱ ام دیدج یاه

 تساهد

 دهاوخ سرود یولج ویدوتسا ۲ 3

 «دشخ ردیمدیشروخ و اهملیف نیا د عج
 دشابیممارد یدمک یداقتنا ملیفثب*
 ۱ ۱۳ یر 7

 راک 2
 «دارمو ملیفهک یدنه نادر ؟ هیپت )
 دلش هدیشک ریرحت هتشرب 39۳ ارزو

 رادرس. تسا مدیورک یدادرب+

 «تدحو» دوخ ملیف لوا لدیارب رکاس
 اریز هد رک باخت |ار فو رعمیدمک هشيپ رنه

 نانچن ]نونک اتناوجنیارنه هک درادهدیقع
 هدافتسادروم اهملیفرد « دیاشو دیاب هک
 زا هچنانچ هک یلاحرد تسا هتفرگن رارت
 یناشخرد هینآ دوشهدافتسا یبوخب یو
 ) عوضومهراب رد رک اسرادرس , تشاددهاوخ
 رس روطب طقف هکلب تفکنیزیچ دوخملیف
 لایخ و دشابیمما ردیدمک هک درک راهلظا هتسب

 وگ دن زا درس

 اد ملیفناگشیپ راه ریاس « تدحوزجب دراد
 دیدج یاههفایتو راکهزات ساخشا نایمزا
 رد یدوزب هک یرگید ملیف . دنک باغتنا

 تقد دهاوخ تیرود یولج ویدوتسانیه

 تامدقمهیهت لوفشمالعف هک تسامارد ملیفكب

 نآ تاصعشم ریاس زا زوته و دنتسهنآ
 یم یعس هدنی]یاههرایشرد . تست یربخ

 دد هنیمز نیارد یرتشیب تاعالطا هکم ینک
 ۰ میداذگب زی زعناکدنناوخ سرتسد

 ۳ امتیسه راتس

 مامتاب « فرشونوخ »ملیف هیهت
 دیس رز

 تارفن نیرخ آ هتفهنیمه هبنشکیزور
 «فرشونوخ و ملیف ینف نانک راک وننکیزاب
 و نادرگ راک « نایکیچاخ لوماس قافتاب
 باید وخ هه امود ترفاسمزا؛ملیف تسی انس

 هک ناکشی رتهزا یاهدع . دندومف :-

 هدیسر عامتاپ خیرات نيا زا لبق اهنآ لد
 دندرک تمجارم نارهتب شیپ یدنچ ؛ دوب
 هدماین هک هدنابن یقاب یسک رگید كنياو
 زایتمسق هک تئیه یاضعا زا یضم . دشاب
 هک دنتفگیم « دندوب هدید سلپاب رد ارلیف

 هدمآرد بآزا یبوخملیف < قرشونوخ»
 .تسا

 هلصافالب درادلایخ نایکیچاخلوماس
 دوخ ملیفیرادربادص وژاتت ومراکب نارپترد

 و نوخو رگید هام ود یکی ان و دزادرپ
 روطن امهدزاسهداف]شیامن یارب ار« فرش
 دیدومرف هعلاطم ۳- هرابش ژان رپررد هک
 2 ملیفنیا ناتسادهنیمز یک هقباسیب تب

 یئ امنیسلصف رد فرش و نوخ و دو ریم روصت
 و نایکیچاخ لوماسیارب یاهزات تیقفوم
 یزابریاسو ملیفدرم لوا هتییرته نامرآ
 رب ددملیفان ابد یویدوتسا نینجمهو نأتک
 . دشاب هتشاد

 رد یدعس رتات ناتشیپ ته

 نا رهت هناخاشا
 هداد رخ هلخم لبق هرامش رد

 یدعس رتات قباس ناکشیپ رثه هک میدوب
 هک دنوش رهاظ یملیف رد دنراد لایخ
 دوب دهاوخ ناشدوخ هدپس ملیف راک هی

 نیا مولطم ان للبب یدنچ زا یپ ابا
 دئدومن لودع دوخ یلبق میصتزا صاعشا
 ژا نت ود هدش هدینش هکبروطب الاحو

 هی هک ین زتات ناوج نایب رثه

 یمصاع وناب ویرفمج ینمی دنتشادیناهخ رز
 دوم ,ینیدج "داد . دارت . ناریع رثاقتاب
 زا لیاواد اهن شیوا .دنهون ۳ نا رو راز ها وا
 نم یود یناتمز نلاس عانتفا یی

 سست ها يا رو . دم دهاوخ
 ((هایس و دبیس)) هلجم داشتنا ل 7

 یو دوخ راشتنا لاسنیموس درا و هایسودیپسیما رگ هلجم ًاربخا

 بمناشت و هوب لماک و مهاج تیحرهزپ هک داد 5

 هلجمنیا ناگدنسب ون و رییدرسو نن

 اسک هیلکب و هدرمش تمینغ ادتصرف كنيا

 دنتسه قوذ ابو شکتبحزو راکادق دحهچ ات
 ودیم) هلجمموادموبت رم راشتنا رد هک ی

 ۳ ی ما هرم اکداز هبیلع رتکد یاق7 اصوصخر دن رادتکر ش(هایس

 یبایماکو "تیقفومو هدوبن
وخ لاعتم دن وادخ زا اددوخ یتاعوبطم ناراکمه

 .می راتسا

 امتیس هراتس
 ۴ هو 1 ۱
 ۳ سمت رپ مرابش



 یلامنیس رابخا

 سی داپ رد دل رت
 یاپملیف فو رعمهراتس

 فو 4 9

 یوسنارفتسریاس ز

 رد ك رت هراتسنب تسأ هدوب زیتخس

 مد دداد ریظن یب یترهش دوخروشک

 یب تیف و رعمنیا تک رد «انیاتنابشچو

 لایخ «فشنسایوا»و . تسا هدوبت را

 دی امت تماق سی زاب زدهامکب تدم

 «قح غرم»ملیف تقف وء
 هک میداد ربخ هتشذک

 ملیف كب

 یاههرامشرد

 رد نویل نوج»و «ررفهزوخرو

 . دنتهیزابلوفشم «قحغرمومانب مارد

 هدیدرک هدام شیامنیارب ملینیا نونکا

 نآذا یریظنیب ودیدشلابقتسا اکیرماردو

 زیگنا رتاتیاههنحصا ریز تسا هدم۲ لس

 اصوصخم و هتشادن ریظن نونک ات ملیف نیاماردو
 یکدنز دد داب نلوا یارب نوسیلانوج

 قالخادب و سنجدب نزكيلد دوخ یئامنیس

 حدود دوخ دنل و رق اب هک دنک یمیزاب ار

 . درادیمهکن بذعم ارشرهوش

 دووبلاهرد ینا ربا هداتس كاب

 نیمه لساوا رد تاعالطا همانزور

 یناریاهراتس < دود رپشنسپم»> تن وما راب

 یلیخ هک یدرمد ملیفرد ات هتس یدادرارق

 یدسیدودو تراوتسازمیج اب متسنادیم

 یسک نامه روی رپشنیپم . ددرک یزابیه
 ماکنها روا سکع ۳۳هزامشرد امهک تسا

 ملیف هیهت مقومرد < رنیارب لوی» اب تبحص

 نيا . میدرک پاچ هلجم رد «نامرف هدد

 تن وماراپ یناسک رد اودب یتاریا هزیشود

 و دشمادختسا یقرشیابسابل حارطنا وتمب

 یسناپک دوب یقرش بیت و هنایتیا رادنوچ
 ملیف دد اد برسع رتخدكيلد تن وماراپ

 < تسنادیمدایز هک یدرم» یسیلپ ویسوساج

 دناوتبیوهک دو ریمدیمآ . درک راذگ | وواب

 یئاکی رمآیاپملیف ردا ریرتمپمیاپل ر هیت[ رد

 ..دنکیزاب

 هتیپ رنهود دلرم
 هجراخ یاهیراز-ک ربخ هک ی روطب

 ناک راتسزانت ودتوا هزور دنهدیمع الطا

 زا یکیدنتفگ تایحدوردب یئاکی رما روپشم
 لاس ۱ هک تسا «ادن | ریمنمراک اهن[

 تبو رشم و جیرفت زا سپ شکیو تشاد

 وتشک زاب ه اخب هن ابشیاهبولک ردیراوخ
 رد اروا شرداسم هدتعاس دصب زو رحبص

 «قحغرم» ملیف زا یاهنحص رد «نوسیلانوج» و«درف هزوخ»

 ۲ هحفح -تبش#

  تفایءدرم شباوختخد
 و امنیسیاهملیفرد

 لاپ نازوس» مود رفن
 توا هزور رد اقافتا

 تسا هدرک لوفا وا
 یدرمناوج ؛وا دزمان

 یناپمک سس و دوبن
 ادآر تسوب خرس رتخد

 :نیارد ابیژ نازوسودادواب
 5 زاب .دوبیزابمه رچیم
 هدرک راودیماار همه

 او دمآ وا غارب مه
 یتاوج ناوقتع رد

 ۰ درب ورف

 ثذگک رس ۳

 «نلآنیدریا»
 د و ملیف نادرک راک
 تاناویح یکدنز گور

 اهن[ تالوحت خیرات و

 !یرت یدج میمصت راب
 رث داو ناردارب ینایمک

 1506 شب تشذگ رسو

 ات خیراتلبقامیاهزور

 |یملعتروصب و هدادرارق

 رشب یعامتجا و یندب و

 ۳۵ نیا یلصا هژوس

 .تساهدش سابتقا 4نول

 ایلاوش سیروم»

 یت رهش هک یوتارف
 اهوژ رپشرد هک

 آروفسیراپ ب یو
 سیراپ یوسب و درک
 > ناتسود زا



 ی ۵ »
 دن راورم» میلیف زا هنحم كن رد

 «بونج یاب رد
 ب دشیقشع < ۳۹ ۵ یدیدش تم
 ۲ یصخ رم م اگه »

 یامنیس خیرات هک «هرولفت

 رلپم

 71| ی رک هزانک اهتدمزا رم تر

 هتفرگ اکیرما ردیملیف هیهتهب یبصت ؛امنیس
 ملیفناتساد.درادمان « یصخررم ماکنهد هک
 نا ذاب رس یصخرم یاهارجام هب طوبرب
 ترب ود , دشابیم لوا یللملا نيب ماکنه
 لک شایتسرپ نپیم سح راب نیا هرولف
 <نف وددولک » هب اردوخملیفلوالروهدرک
 دولک. تساهدومن داذگ او یوسنارف دنمرنه
 هنر ف رب  والع هک تسا ین اکشیپ رنه زا نف ود

 یزاب پیت ودراد یتیب وبحم مه

 نآ زا و هتف رگ دوخب یللملا نیب هبنجوا

 سوصخم تسد و رس زیمآ هفلابم تاکرح
 . دوشیمن هدهاشموا راتفررد نابونارف

 دیدج یوبد وتسا

 ناکشیپ رثه بلغا لثم < ماجیم ترب 2
 یفوخ لد اهیناپمک تسد زا هک ی
 لیکشت لقتسمیویدوتساكي را 9

 دات وب ینامک ارن] یاهملیف هک تس
 -هیهت تالوصحم هدننک شخب ستم

 دهاوخ میزوت ناهج رد «لثت
 هسضرعرد ماجیم ترباد تسا ارت

 ءاتود یکیرد وهدرک هیهت ملیف دابج هدنیآ ل
 3 3اهک یزلبارلد لر تو اف ۹ ۱ اسخشاپنآ ی

 ؟ویاهاینیج رب و» و« دات روم

 «بونچ یاب رد دی راورم »
 زاد رارتک هکشا نپ ویامایجرتیو

 رنداو ناددارب یناپکاپ شا هلاس تفه
 ینابمکاپ یدیدج داد زارقدیسر مامتاب
 ردو درک دقنم« ویداد , ول. ك. داد
 دیرا و رمومانب دوخدیدج دادرارق ملیفنیل وا
 ملیف نیارد ۰ هدوش تکر ش«بونج یایرد
 یاپلاس زی یو هک < ناگروم سیئد»
 لباقملد ؛دوب رنراو داد رارق تحندیدج

 ؛ راراقدپ وید و هتف رک هدپعپ ارویاماینیچ رب و
 یزابمه ود نآ اب زین یسیلکتا هشيپ رثه
 ملیف «بونج یایرددی راورم» ملیف ۰ ثسا
 یگنر مه اریزهدمآ رد بآزایبوخ اتبسن
 مم و دراد یریذپلد كيژوم مه و تسا

 هنیمزیور وب اماینیچرب ویابیزندب یاشامت
 .بونجكنر یب] یاهایرد و اهلکنج زبس
 یچاشابت هرطاخزا رتمک هک تسا یاهرظنم

 . دوگیم هدودز

 «یلرتاچ یدیل ةشاع»
 یاپملیف هشیپرنه < ازیرک ورا

 « نویهود ایرولگ »
 موحه» ملیف رد هک

 یدای زیاغوغ«نآ رتخد

 تسا هاقرک ابرب

 ًامنیس هداتس
 ًاوخا  تداح وو «یداهاتام رتخدد

 رد منگ وتلد و ویراد لینادو قافتاب
 دوب دارقهک تسا هدشیژاب لوغشمیملیف

 قشاع»ملیفنیا .دیايب هدرپ یو دلبقیاهلأاس
 یباتک یود زا هکد رادمات < یل رتاچیدیل

 سابتقا< ین دال.ه.د» رثا « ناونع تمهب
 یاغوف ملیف نیا دوریم روصت . تسا هدش
 یاهدروکد نآشورقو هدرکاپربیدایز
 دنکتشب اردوج وم

 «نا رتخد موحه»

 رازابب یملبف ًاریخا تن وماراپینامک

 . دواد مان «نارتخد موجهو هک هداتسرف
 نوچیناکشیپ رتهیدمک لاکیزومملیقنیارد
 ابرولک و سامالودن انرق« لساردنیلازور
 دوخ مهسب مادکر ه و هدرک تک رش نویهود

 ینادارف تامحز نآ ی ئیریشو یبوخ یارب

 دنپ وکیم نیدقنم هکیروطب یلو دن|هدیشک
 راس نویهود ایدولک یئابیزو یزاب
 وا وهدادرارق عاعشلا تحت اد ناگشیپ رنه
 , تساهدرو] تسدب یاربیاهژات تیققوم



 یداد ریملیف هناقم

 ریملیف  رط

 هزو 1و 5

 رامشیامنیس یساساومپم یاه

 نباب تی جاشابت ره اط رو

 ی و اه ی ما وع

 یلاح رد « دنک كرد ار یه

 تیفف ومرد یئازس رب )ماوع ته

 هیهتو نانادرک رک و «
 6 4۳۱ تسب یصاخ رظ

 لیمود . ب و
 یلاکیرما كرزب نادرگ راک تیقفوم هدنع

 نوساروتد نویدم ار دوخ یاپبلث
 تانیزت لمجت و للجم هشیمه و هدوب اپث"

 و سابل دوک د فرص یتفگنه هجدوب

 دنکیم دوخ یاپملیف تانیت

 یارب هنحص تانیلرت و نویساروکد

 كردرظن زا یچاشامت نهذ ندومن شور

 یزاب زاشیب بتارمب ناتساد عوت و لحم

 تیساسح .تسا رثّوم ناگشیپ رته هملاکمو

 زا سابل و تانیئ تو نویساروکد غوضوم

 ناتساد نتم اب دیاب الماک هک تسارظن نی

 ماجن |یمیبط روطعب و هتشاد یکنهآ[مه ملیف
 سامحا دداد.تسود یچاشامت .دشاب هدش
 عوتو نایرج رد لاحهمهرد دوخ هک دنک

 یعیبط یروط دیاب روکدو دشابیم ناتساد
 نیا هک دشاب هتشاد شزاس ناتساد نتم اب و

 .دنک داجیا یچاشامتردار ساسحا

 تانیازتوروکدردیمنصت نیرتکچوک
 دهاوخ ملیف زا یچاشامتنهذ فارحنا ثعاب

 نیعردویدوتسا كي هک مینک شرف رگ ا .دوب
 تسدرد فلتخم كبس جنپاپ ملیف جنپ لاح

 هچ هک میوشیم هجوتم « دشاب هتشاد هیپت
 هیپت فرص لوبو تقو «تمحز «راک رادقم

 دهاوخاپملیف نیا سابلو تانیئرت و روکد
 شخب كرزب یاهویدوتسارد هتبلا .دش

 یارب همزال تاعالطا هیلک هک تسا یصوصخم

 ره موسد و باد و نیئزت ؛سابل «روکد
 زا فلتخم راصعا رد ابتد للم زا كي

 ویشرآ داد هریغو یئاقیرف آات یئومیکسا

 هیبت عقومردو تسا هدرکیروآممج دوخ

 روتاروک دایو نادرک راک هک تسیفاک ملیفره

 تاعالطا هیلک و هدرک همجارم شعب نیاب

 یلو ؛دروآ تسدب اجن [ ردار دوخ همزال

 نیل وئسم فیاظوناریا لثم یلاهروشک رد

 دهاوخ رتساسح و رتلکشم بتارمپ دوم| نیا
 ًاصخشاهروشک لیبق ییازددوت ادوکد .دوب

 خیداتو كنئرءروت «یشاقن « یراسمزادیاب
 ,للم هیلک هراب رد فلتخمراصع ارد یراصم

 هفیظو دناوتب ات دشاب هتشاد یفاک عالطا

 ٩ هحفص

 3 هجراخ رود یراد

 سال هنددوص تان گ] هتک اه رو

 یدصتم نینچمه .دهد ماحت | اردوخ لکتشم

 للم كاشوبزرط و دم هب الماکدباب سایل

 و دشابفقاو هتشذک نورق و رضاح لاح رد

 هچمهدراپچ یئول نایراب رد هک دن ادب الثم

 نایفارطاسابلایو دندرکیمنتب یسابل عون
 هزورماو تساهدو هنوکچ تبازیلاهکلم

 ناشسابل یدنلتاکسا رفنکب ابو یمایسرفنکب

 تسا هنوکچ

 نایاشتیمها زین هنحص تانیئزت هلئسم
 بتارمب تانیئ زت یدصتم راک .دراد یهجوت

 نیا اریز دشابیم سابل لوئسم زا رتلکشم
 الثمیملیف رد دیاب هک تساتانیث زت یدصتم

 اد یرکید قاطاو یثیئارک واناقهد قاطا

 دیامن نیئزت ستنک كي هاگباوخ تروصب
 یا هیئاثا عون هچ مادک ره یارب دنادب و
 هن وکچاهن ۲ ندادرارق بیئرتو تسا مزال
 .. ناریارد اما .تسا

 باختنا درومرد هک یعوضوم نیل وا

 3۳ یادوتنا یا فرطوا ویراتم

 نویسا روک دعوضومدوشیمهجوت لذب هدننک
 نأک دننک هیهت دنسپ دروم یل ویرانس .تسا

 نآ دوکد و یلخاد یاه هنحص هک تسا
 یل زجسرت زا نایاق نیا .دشاب رتمک هچره
 ؛ دننک فرص دیابروکد یارب هک یج رخ

 رد نآ عیاقو هک دندرگیم یاهژوس لابند

 نیدب و دتفایب قافتاتمیبط رد و داز"[یاوه

 ملیف » دنناوتب دوکد نتخاس نودب هلیسو

 تا لحم باخت, حق یدادرب

 سرد هسردمرد « ین وریکیم» یتقو
 هک ار یسکع ملعم مناخیزور « دناوغیم

 دوخ هلعم قافتاب نادرکاش مامت لبق زود
 رد «دندوب هتفرک لاس رخ ]دوبدای ناونعب

 زا هخسن كي مادک رپب هکلاحردودرو ۲[ سالک
 كرزب یتقواش :تفگ روطنیا دادیم نآ

 دوخ اب و دیتفایم اهزور نيا دایی دیوش

 اب هدنک غامد «یرناه» نیاالثم دیئوکیم
 ًاقاو .تساهلوتوکدق «مایلبو» یکی نآ
 , دوب یشوخ یاهزور هچهک

 تکاس هلظحلنآ ان هک ین وریکیم
 میل وگیمو:د رک هفاضا ودشدنلب اجز ادوب هتسشن

 یدزیاتمحرب هک تساام هملعم مناخ مهنآ۲
 ۱۱ تسویپ
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 یسشع سم ارور من
 ۱ یسواک كنشوه رتکد

 ۱ 0 ۱  دریاگامتیسر ۱۳۹۱۱ ستم
 د] ۳ در ورد

: 
 تیشرگ تل لا شا 1

 مراهچ تم
 یی دقنم « كالیسومنرلل» راروو .دنتخامناهایسهجوتم ادناهانگ یاهتیمحد 1

 را رد یداوک رزب و تبلأاسلا یردقب » ۱ ۳ کر فرا نایت اخمشلا اهنب ۳ ۱ ههشيلآ یاهرنم یلافهمردم ریدمو راج رز راج زنا ژاربا اب هتخشیمآ ِتهفب را ی 5 ۱ وسارف وله دقنم « كانیسومنوللا > ن : ۱

 ۱ ۱ )ایناس اب ناوتیم هک دراددوجو ثیفب رد
 ۱ ۱ < .درکی شوب وا فمش طاقت

 رهاوخ یتسرپ رس تحت كچول دیوید

 وا درن اردوخ كنهرف و دشكررب یو
 شامعم رارما یارب یناوج رد.درک لیمکت
 و یداگن همانزور : یرعاش ؛ یرک راک
 اریو شناتسود زا یکی . درک یدوثک آ
 هصومب ثیفب رگ . داتسرف «نوسدا» دزن

 تشادیمهسنآ ردنوسیدا هک « فارگ و یی >

 ریپ نادرک راک كي رظن تحت اجن ]رد . تفر

 راکب عورش < نچاک كام» ینمب هسّومنیا
 نتشونب تشاد یگدنسب و هقباسنوچ هدرک

 وبدانس نینسخ ذا یکب . تخادرپ وب رانس

 ۱ طسوست «داوخابر قحساوینب وا یاه
 ۲ هب لدبم « نچاک كامسالا و و نجاک كام رسپ

 ۱ , دش
 ۱ و دوبن راکب رداق رگیدنچاک كامنوچ

 هچ ون و تشادن یدابز هقالع امنیسب مه شرسپ زاار دوخ تورث هد

 ۱ - واک اذل ؛ دوب تربا یوس رتشییو مس ثیفیرگ كراو دا وبد رصتخمدم  رداب دن دشر وبجمد

 كراودیوسید هدهع اپملیف یضعب ینادرک یژولولدبا رظن زایل و مينيبيم < تلمكي هیلعمنا ونعب هک لیمافكر

 )   تیفیرکملیننیتسخن . دشازگاو تیلپرک  ترفتب رهاظن,تسین هاقتنا لباق ملسیفنیا  لاسجنپ و تسیب دن
 .دوباب۷۱۳نآلوطودشهتشادرب۱۰ مرد هبنج اکبرما بونج رد هک ناتسوبهایس زا رد زونه نآ ران هک تاش ..ازا دم

 و تشادمان «یلادیاهارجام» ملیفنیا نادنژرف زا یکی فرط زا تشاد یموبع هداوناخ.دوب هدنامیقاب یک وتنک لثم هتلابا

 اد یکچوک رنخد ندش هدوب رنآ ناتساد یادفشاهداوناخهکی دن زرفمهنآ ؛ بونج رد هک یلاههدا وناخ اصوسخم  یام

 :تسیل یعیبط ریغا دوب هدشلاصنن |یاهگنج مامت دندوب هدش هتکشرو را (۱ ( هحفصرد هبقب] ۲

 ۳ دود «نالکس ک و لک و ک 3
 0 122 ۱ رد
 ۲ < اکیرمایامنیس غیراترو هک و دارف یهایسرا زه لهچ بیزق < مت > ملیف زا ۰ هوکشرپ هنحسن مو

 تساهدشیف رمم نادی واجرثا تب لاوخ ملیف ان شودوک هل تست زا هنحصكي) . دنتشاد تل" ؛كي شی ادیب > ملی در

 3 (<بصسعت» ملیف ردلباب

 ی مزورامش "



« 

 یلارتخد هرخالاب و ن

 مابیژ

 م
 ۱ رپه ادهوو

۳ 

 یاههرهچ ن
 زا هک

 هکلمو و «نابج
 دشدنهاوخ باغتنا
 ی

 اکیرمآ یئابیز هکلم « نوسناج نلراک »

 ۸ هحفص ۰

۲۹ 
 ن 4 1 بم , ۶ را 4

 3 را رو یلایخ تشه از ها 7

 ۳ رک ین هقباتمینچ ماست

 و ندزفا زود لابقتسا هجیتت ,« نب دل
 رد نولکا هقباسم
 مان هک ی ماکنه زا

 نب تساآ یتیمها ۱۳۳۹ ۱

 درکا تی

 اشاقت و فا رگلت لبس دوشیم ع ورش نی

 هطوب رم رتفدب ناپج فانکاو فا طع زا

 ددرگیم رت كبدزل هقباسم ٌژورهچ ره و لصار

 و هدش رتشیب زین ناکدئنک تک رش دادمن

 دن زیم منهجب رس زور هکی شبامن رد هتبلا

 تک رش مامت دش دهاوخ ماعنا هق

 هاجنپ ثیب هکلب ۰ دن وشبسن رشاح ناک دننک

 دجاو رتشب ًاتبس هنک هزبشود دانشه ان

 هژر تاضق لباقم زا , دنتمه طبارش

 فلتخمیاهتمسف نتف رک هزادنا ابو دن وریم

 قاس؛ اد.

 هجیتن هرخالاب هریغو ندرک رطق؛ وزاب,« اب

 دی ایم تسدب بولطم

 ساب رود «هنیسرود لثمندب

 نینچ دوچو هک تسین حیضوتب مژال
 هچ ریظنیب لحم كب رد یئاهمنص ابیز

 طاقن همه زا ؛ دنکیم اب رب 9

 ات هتفرک نیاژو ارتاموسو هواج ز

 رددنن اوتب رگا« اقب رف آی ب ونچ
 ناداگن ربخدادعت. دننکیمتکر ش نشج نیا

 او ناشن یلومعم مات را
 لکشمدوخ نيادو

 :نیآ بل وئسم ونا رد

 اوین وب سیمای ناهج
 دوخ عون رد هک

 اسم نیا لالجو
 ؟زوریپ ماج هدن رب
 هج رتخد نی رتابیز
 و ابازم زا هکلب

 .نآ نیرتمهم هک



9 
 «چیبكنال» یاهنابایخ ردهژر لاحرد هسنار ف ینابیزهکام لاسروبت وب یناپمک ردیئابی زیاه هکتام و« نویلاک ی ۳

 ۳۳۳ اترویت وب .یرا

 نایم نیارد .دنکمهدافتس ی
 مهو دسریم یئاون 4 7

 نیا مادختسا شراک هک لاسروبن و

 .تسااهن ] ترپش زا هداغ

 تقیقحرد هک هقباس تست
 تسنادهمان رب شخب نیرت جیپ

 طلارش اب هک تسا هکلم ن
 رد اب و هدزهیکت تنطلس هکب

 یلالط جات ؛ صوصخم یاصع نتفرک تسد

 نآ رتخدنی اد و ر و ماگنه دهنیمش روایات

 دوشیم ماجنا هرایط اب الوبعم +
 هدشرهاظ دوخ یلم یاهسابل اب دبا

 نا مامت . دوش هتف ُ
 تماقا دوخ صوصخم له

 لسب هک یبسد هفرامم مسارم ردر د
 یل هبده چی كن ال راد رهش

 ی ۷

 0 ساب 2

 شیوخنهیم هب راک دابب
 یاپهسابلاب نا رتخد نبا نآ زا

 تکر شنشج نیا سوصخم لا وان را
 نپپ اون یور هک ش تکلمم مان یرنخ دن وریمهژر نایچاشامن لیخ لباقم

 همان رب قبط دعب . ددنبیم ۱
 مالعا زالبق هتبلا) ۰ ناک دننک تا / #
 یدادرپملیف هناخراک هب مه کر ۰
 هقآم «ک لانش رتنبا لر

 ۱۳۳۲۷ ی دا

 ر وضب هد

 دن زیمد وب دها وخ ناک دن ر 3
 ۱ هناخ راک نیازالاسما هک یدیدد* "

 شوخ رکیپ همجنپ و داند ۰ نو یا هب < سکلوو «ردین حدوج» " ۶راب

 اسب

 فلتعمیاهتسف دیدزاببهاگن ] ودنتفک دمآ
 هه زاشی هک هجن[ . دنتخادرپ ویدونسا
 یاهلیف یاهناپایخ هدرک ادنان ] رظنبلج
 «نوهلاکیدور» .دوب نآیاهبساونرتسو
 وبرغ اب ویدوتسا رد هک دوب یئاهنآ زا
 اد وا دود و دش لابقتسا نارتخد یداش
 ءاتیل و .دندرکیم یلاوئس مادکر ه هتفرک

 یل ویناپسا هچپلاب هک < نوپلاک و نز < ند راب
 یاهروشک نارتخداب دنکیم تبحص ظیلغ
 تاعالطا و دومن هملاکم نتال یاکیرما

 .تشاذگ نان 7 رابتخاردا روبدوتسا هب طوب رم

 ناکشیپ رثهبلفاهوبدوتسا ناروتسررد
 نسیا اب یلانشآ یارب دوویلاه روپشم
 راه وانیروم» ,دندوب هدش رضاحنا رتخد

 «نوم ستیف زلداچ » شردارب اب هک
 ملاحشوخ تفگ واب یخوش هب «دوب هدم"آ

 ملاوتیمن اهرتخد نیا زا مادکچیه اب هک
 ۰ .۱ملکت باقر

 -لسبازیا  هب فارتعا نیا زا دعب
 :تفک دوبهدعآ نیتناژرآ زا هک < یلراس

 لکشوخ هژادن | هچات هک ین ادیممهناندوخ

 یئالط سابلاب ندود ناویمام «۰ دبتسه

 زین «یفدوم یدآ> و «رباهاترام» ؛دوخ

 و دنتفرک مرگنارتخد اب نارگید زا شیپ

 لکنج» ملینیرادربیلیف هنخص هب هرخالاب
 هک .« سیت رک ینوت اب وهدش درا و < مب رم
 (ماجن ارس,دن دشاتش ]هد رکیمافب || رن 7 لوآشقت
 روشزاسپ تاضقو دیسد ارف هقبام زور
 تسیب «نیبمد ریو هلیه> هزبشود «رایب

 یاهوم یادادهکار دنوس لها هلاسكی و

 و دق چنیا تفه واب جنب ؛یب [یاهمشچ؛دوب

 چنیا ششویسو رمکر ودچنیا هسو .تسیب
 < یلابیز هکلم» تخت رب دوبوا نساب رود
 ار مسروبن وب سیموفقل ودن دیناشن ناهج
 .دند رکاطعیوبیژوریب ماج و یلالط جاتاب
 وكبس یاهشزرو یمصختم < نیبم وز سیم»
 . درادلماک یلانشآ نابز جنپ زا شیب هب

 «نوسناجنل راک > هدن رب رتخد نیمود
 نیرتابیز» بقلهک دوب «نومرو سیم» اب
 اد .یلاش یاکبرمآ هدعتم تلایا رتخد
 « هومن تفاب رد

 تشاد بیقد ودولهچژا شیب «نوسناج»
 ود وتسب رتخدنیا .دیدرگق لاف همش رب هک
 جنپاتشه و اب جنب؛یب ]ی اهمشچیاراد هلاس

 دشابیم نزو دنوپ .تسب و دص و شدق
 هسوم رد هفلتخمیاپلدم و رها وج هدنشو رف و

 : بپترشب ناکدن رب هیقبدعب .تسا شیوخ
 «اتبیرآل ب یرامو ؛ینامل آ « كنان تیک رام»
 < ترگنیه نیدوم» «(هوداولاس لا) زا
 زا« یشاهاکاتوکیک و ءرخالاب و(نالیس) زا
 ,دندیدرکی فرعم و باغتنا نياژ

 ترابعناکدن رب نیا زياوج نیرتمهم
 لبوط داد زا رقكي-س ووین وب سیم :زاتسا

 لاسروبت وب یزادربیلیف ینابک اب تدیلا
 رالد هاجنب و تسب ودهتفه رهو لانشن رتتیا
 رالوهس راهج زا شیب هک اب و دتسوپ كي هفاضاب
 تسو ككي ودبراورمندرکكي و درادتسیق
 ,تسیفبذ یانش سابل

 لی وطدادزارق كي- اکیرمآ ,سیم
 صمد دف )

 : 9عدد 3 جز, رامش

 | 0 ال مر

 1 )و
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 هب ارم «روت روت سی

 توعد# یتتس رولوک > نازاب فلک هاکشاب
 مدرکیمتکرح لبقتعاکی زا نم «درکیم
 تاقالم < یشا سمات و اب هکدیمآ نیاب

 یاهزور زا سنیاسمات تاقوالغا متک

 ااختفا رب

 نب دابکی یتح و د ۳ تابع

 وا تیقفوم رد سناش طقف هک درک فا رتعآ

 رپشوای «لیوشنا» رد دوخ را

 . تساهدوب لیخد

 سنا نا ین ستیا ,سماع ردپ
 هناخاشامتیاه هنحص یوررد دیدم یاهلاس
 یزژاب ار اهینیچ شقن كرویوت یاه

 یدنچ . دوب هدیتاسرمهب یترهش و درکبم
 دیدرک كيتامارد هسردم ملعم یلو دمی
 دندوبیو دوخ رسپ هس شن ادرکاشنیل واو

 -رثهنونف شردپ دزن یدنچ ستیا سمات
 ی ده ندا و 7و یک

 رتشیپیو .درکافیا یئاپلر رایسناک دنهد
 اما دنک ادیب یراک كرویویت رد تشاد لیم

 هک دشیم روبجم بلغا یلام قیض هطساوب

 و ددرکب اکیرمآ رود شاهچب و نز قافتاپ
 نامزنیمه رددهدماجن | یئاهشیامن تاهدرد

 رهش رد یلفش یوجتج رد یو هک

 اب قافتا سح رب یزود ؛ دوب كرویوبت
 هک < یلنیاسا فزوج»و دوخ یمیدق تسود

 .درک دروخ رب « دوب هدش نادرک راک

 تشادن بیج رد یهاشکییتح یدنوچ
 رد رکشل یهایس تروسب لوا هلهو رد
 تفرک الاب شراک مک مک ودیدرک رهاظاهملیق
 - راکزا یکی ندرک رپق رثا رد هکنیا ات
 سنیاهب اد یو لفش ویدوتسا زا ابتادرک
 لاعف درم نیا هام هدراپچ تدم . دن داد

 تساوخیم هکار یاهجیتن اما دیک تمجد)
 مان مکمک نادا نیمه.رد , درواین تسدپ
 یارپ نآبسانم یاوهو بآ و اینرفیلاک
 انل دوب هداتفا اپنابز رسرب یدادرپملیف

 ۳ ۱۰هحفص بس

۳ 

 د رما ۳ هسس ی ۳

 ۲۳ دوم ۳ تو
 لاس رخاو ی 1 رد

 مات تیقفوم هک 5۰
 - ص و یسک ب قع رکب

 1[ وحم کیم 3و6 : ۵۵۵۵200
 ۳ رو هشیپ یته اهدص لثم سنی
 ارام 2۳۶3 و ار برغم داید هار رکید راودیم

 ۳۶ 33 دال ۲ هلمل لراک> ایت رقیلاک رد . تق
 هداد لیکتت اد لاسروبت وی

 زا ریایاهداعلآقوف تحموا تست

 < عازن نیل وا ملیق یتادرک راک و

 تک رشاب ملیف نیا. درک ر گاو واب

 فورعم ملیف «دومنوواو شرهوشو مدروکببیرمد
 1 م خر هیت

 ۶ ناکشیپرته نیرت تایلمعیاشامتیارب سنیاسمات هک بشکی
 .ف زا دیدرک دوب هتفر كريس هب رلیم ناددارب یک ریس
 اههد ترام معاع«یوب و5 > و چی )سس تایلمع

 ااتسا مورجو رک زاب  دنچ؛ اهن ]داد رارت مامتا زا سپ دیسر
 ترام مایلی و تک رشاب نیمز برخم یاپتاتساد زا یملیف
 درک یریک هدانک _ لحاس رد هلصافالب اذل دنک هیهت هتسد نآ
 و ینایک هب هرابود و درکهراجا یمیسو نیمز اکینوم اتناس
 , و دومن تمجارم دومنتادحا اجن ۲ رد زاب رس یوتالپ نیدنچ
 هنحص یلکب ملبف دالد ۲ و ۰ ۰ غلبم هب ار یک ریس هتسد نآ و

 تون هک ۱۹۰ لاس- اد اهوتالپ نیا . درک مادختسا هتفه رد
 وم,دومنت تکر شرق .نیلوا داد بقل «لیو سنیا» مانب سنیا
 1 سمات ءارحص , دوب ینرتسو ملیف < لیونیا و رد ملیف
 زور رهو درک | نامز نیمه رد.«ارحص یوشارود و ماتب

 زا یاملیفو دوشنیم ( یترتسو یاهملیف روپشم كيلس لک
 ۱۳ رم ۲ تام



 نسه

 حل

 ةور شر وشک لوصحم ین امن,
4 

 و زافم دمجا

 روثک یلاغو

 بس یدایز

 لوصخم ملیفنب 3

 تسا هتف رک هدپعب اد یروس

 هقناساب ناروسبژر هلمجز

 دنم رته و دشابیم ن

 ماحنایاهتسیاش وحنب

 هدشهجا وملماک تیقفوماب اپن ]
 زادتت رابع ملیف نیا هدمع

 < کت وبا »لرد رد

 هاب رامولررد < یب وژوا . ن

 < ولیاخیمو لررد < وکنچسف . س
 لررد« كينب و رک بو کت وب ِ ۲

 «اوییکلا تو کن ویآ

 ویب , و» وولیاغیم

 سنچدب رتخدماریخار

 و رطاخب هک

 رورس الثم هک ی تععنی

 ایزرظاتماپ دا وناخیتخبشوخو ینامداو
 یراوخو تلذویراهب توارطاب یاهلک و
  تشا هدشهداد اشن نادنبخب و یتافوط رظانم ای هارض هریغو یتخبدب ونازابرع

 مکن ریاو هداوناخ - مليفناتساد
 ورسه مای رامو زادنت رابع؛هدروخلاسناتهد

 کت ویا - وانارپ«اواس» و« ولیاخیم»

 اردوع هداوتاخیکدنزهک درادینیمز همطق
 کرزب رس ولیاخیم . دنکیم نیمأت نآ هلیسوب
 یتعارز یاهراک رد هکنیا ربهوالع اکنویا

 و هقالع هلیسوئیدب و هدرک كمك اد
 او صح هطساوب . تسا هدرکت لج ار

 یلاها شیاتس هزوم دراد هکی راک تشیو
 اکن ویا كچوک رسپ اواس . دشابیم هدکهد
 یلبتتو یدرکل ورج شک رب ددارب سکعب
 مانبدرادیا هقیق را واس . درادن یرگید رنه

 یسوهلب ویرسکبسهب فو ممهک <اریخاد»
 کساراپو هک درادوزرآ اکن ویا . تسا
 رمز هنطق كلامهک اردوخهیاسه رتخد
 یراکتساوخ ولیاغیمشرسب یا ربدشابیم زین

 همطق نی رتپبهک یتسیاب موسد قبطو دنک
 دهدب ولیاعبمهب حاودژازا دعب اردوخ نیم

 دهدیملوق و درد تکمنایمرد أت

 حاودزا رکیدکیاب تددعماجنا ز سپه
 ولب اخبمقشاحع هتایفختم زین هوخ هک از ها

 هووبن یتیهومنینچ رظتنم هجوچیهب دشابیم
 لامنتشادت هطساوب هک دنادیم ییوخ ارز
 دهاوعت جا ودزا ن یاب یضارولب اخیمردب ؟خد

 و ناجاب ارولباخیم قشعنیا دوج هاب .دوب
 دنکیمل وبق لد
 دونکیمیتعسب شیرتاش عزا هناغ

 او هزاچم نازأب رس یشیرم

 دیمهاگن هنسرگ و هدژ

۲ ِ 

 .زاپ رسروولیاخیم ین دنز

 هچرد

 92 ناراد

 وامرس رد و دن

 هناکب طقف . دنهدیبباذع زاهن ] نادنبخی

 تساهژوز دنچ یصخرم ناژابرس یشوخل
 دتهدیم اپن ًابرابکب لاسرههک

 و ولیاغیم یارب یصخرمزو ردنچنیا

 یم بوسحمربع یاهزور نیرتنی ریش أتآ
 هتاخمیایشه رک , یرسیابتاقالم . دوش

 ومدرک یو رگیدکی ادا ۲ زوربژود
 اواس . دنک یم رت مکحتسم ارابن] قشع

 رظت ریز ارودت۲ رودارود ثیچ وکز دا رب

 هب مزیههیهت یارب ولیاعیمزورکب , دراد

 اب رفتکسیهک شکست یلوطیل و دو ریملگنج
 مدناسرهصقن اردوخ ناودنآ ود هدب رب كتر

 رد ولیاعیم هدروخ ریت دسجهکد هدیمربخو

 دسح كیدزتاتآیتق و . تسا هداتقا لکنج
 (۳۰ هحفص رد هّش)

 غ_#ث-حا ن نا



 ص هاش مر

 رد راهال یدهو .رچیم دوتکیو
 « هلذلد و نوسهاس» فورعم ملیف

 هسنارق و ایلاتیا اصّوصخم یئایورا یاه

 یاپملیف اکبرمآ روشک ننچمه و ناملآو
 موسس روف و دحب اهنتهن یبهذم کد وشیم هتخاس ر

 لابقسا و دمآ رد مقاوم رثکا رد لب
 ربغو رو]ماسرس املیف عوت نيا زا مدرم ب  01

 تسارواب لیاق

 لاسرد« لیمود . .بلیبیس» هکیتفو
 امنیسلیوحت ار «نامرفهد» ملیف ۶

 رتشگتاک زا _یامءوو .دیم دبروصتب فلک
 سیا باب «لکتشوخ . دیولفد»د نقل گنیلود و,:نوباک لآ». لثم, دوخنوخ هام
 ندرومن .نتادو. هترایفخ« یاهیش ورم بوزجم
 وقالتخا هوددتم .ددعتم یایها> .هشبان
 رویعت,هکردن وب ,هدرک دساف اد اهکک وا
 دتىب ات ده ایوجن کیر ۱ زک ره .تتفرریم
 للاس,رد هد, وداعا |رردوخ_قباس .عشد
 تشونف رو .یشر,یغل قوه نوناق هک ۱
 واز [کیرم ]رد ,یلکلاتابورشم لاعتساد
 یتنيرمهآ یاهو زین .تسکتش (لاس دید

 ۱۲ هحفص

 1 درب دود ییدذم ,
 مد رم رد اهن [ ریثات و یبهذم در دزب یاهملیف هراب رد

 یاهزات یاپتف "9

 ۱۰۹۴ لاس اتو دوب

 ۱۷۱ تل تازر

 و اپت ۲

 ساخشاتسد یشورف

 ندروسح مپ

 نآ زا سب و درک
 ییهذم هرود هب

 هدرو [هاتب دن وادخهب مدر

 تفرگ تور اهایلک و 0

 رگیدراکب لیمود .بلسیس ت
 یضخیرات یاپملیف و دز ربکب

 یون رایمسب اهئآ یبهذم هبنج هک

 ناوتیماهن [نایمزا هکداتسرف راژاس
 اد «یبیلص یابگنج و و بیلص تمالعو
 ناوتیم ار لیمود . ب لیس .درکر کذ
 درو رامشب یبهذم یاپملیفردپ تقیقح رد
 همه زا شیب هک تسا یناسک زا یو اریذ
 تساهدرک هیده امتیسملاعهب ییهذمیاهملیف

 نوماس»فورعم ملیف ۱۹ (٩لاسردالنم
 تیقف ومهک درک ین ادرک راک و هیها رب هلیلد و
 هد هب شدم[ رد رادقمو دوب هقباسیب نآ
 درم لابقتسا نیمه .دیسر رالد نویلیم
 هب تسد هتشذگ ل اس هک درک راداو اد,یو

  «روطآریمایاپسوه
 ادرپملیف نآ یود زا راب

 تا نیا زا ۱۹۲ رابکی
 ِ یمودرد هک دن درک

 هرکیم ,یزاب اد نورن

 اتف رثا«نامرف هدو ملیف مود هخن هی
 هک روطن امه .ملیف .دن ی دوخ ریذبات
 تشذگ رس هدش رکذ ام هلجم رد اهراب
 اب یو تازرابم و یسوم ِترضح روپظ
 . دشاب یم رصم نوعرف داحلاو رفک

 نونک ات هک یررگید .كرزب یبهذم .ملیف
 تووتزا اد داشرسار ناگ.دننک هیهت بیج
 ۳9 یوریماجک و ناتساد تسا هدرک

 .د رابویه نازرسو كي یدروگی
 «هز اسب و 3 واد» ملیف رد

 < ____ _ع



 6 هب وجع(»مایف رد ماد رب دن ومدا ,

 و نایحیم نی

 اصوصخم نان املس«

 هک یبویا نیدلا حالص نا

 نایحیسم .موجه

 هدراذک ناوارف مارتحا «تشادپ

 « یاهرقن ضاس» _ینمیمودملیف

 ددسنالابكج و یلجت | ریپ و وب ام

 یپهذم هعقا و كي ساسارب دنتشاد

 ناهسآ هب.حیبم ِترضح دوس

 یاههپنج نین نآ ددودوب هدشا

 دروخیم .مشچب یدابزت

 : ِِك
 ردود ام اینیح رب وو زردزاس

 «نویبیلصو لدریشد ۲۳: *"

 ۸و زامش

 ملیف ۱ ٩ 5.۲ لاسردززین سک وف_ یناپیک

 لپ یروگی کد مک شاب اد «هباستب
 تیقفوم نوچودرک هیپت دداویهنازوس و
 ده قیوشت.«ییمن هیهلبشم نیعل!یأرب ارت آ

 ناتساد كياپ نینادپوکسامنیسملیفنیل وا و

 ملیف نیارد ,دررک هیهت < هق رخ » ,ینمی یبهذم

 و نتشک زاب و نایمورداچلا و رفک زا زین

 وادو

 6 نامرف هد » ملیف زا یاهنحص

 ۱۹۳۴ لوصحم

 تناج هب :یتسرپتب زا اهن[ _ندزو ۲ يور

رخ » تسا هتف زنختسیتس را دخ و بهذم
 + هق 

 نآ زا وبوکساینیسملیفنیلوا هکنیا .تلعب

 یخ لاسدنچ یبهذم ملیف نیرتیوف رتالاب

 یادم ردملمو تفاییدایزتیقفوم .دوب

 شورف دروکر و دزرولد نویلیم .۲ . هب رس

 (۰ < هتفرداب رب و ملیف  نادنتساب) ؛اپلیف هبلک

 ماثب ملیف نیا .ناتساد هیق 5. تسکش .ار

 تکرش اب .ماهدوتایدالک .و سوی رتمیدو

 .تیقثوم < چیمروتکی وو ودرا ویه نازوس

 نیه.دوبسکو ف قتابک یاربیارب یاهزات

 :بایتک یددژایدوزب هرادرظن رد یناپمک

 مدش هنفک ,نونکات هک تاتساد 0 

 یجهانم یون دون هوا ۰. بتا < سا

 متطعو نی رنک زب < رلسروا نوتلوف و
 نیر

 حناعم قران ارتیگی منا یمدم ملیف

 «تیلصتمالع»مایف رد چ رام كي رد رفو تربلک تد واک

 ۳ تیزع تاک

 وبظ ملیف نیا

 ساشا رب نامل آرد هک 4 رتول نیت زامو ملیف
 كرزبحلصم < رتول و یابتیلامق و تعذگ رس

 تیحیمناپجمامنرد دشهیپن "هاب ورا یبهذم
 یناوارف ترپش ودبدزگ ورن ور لابقتسا اب
 رد( رانا زور مانب رگیدملیفكی .تقاب
 هکه دش هیپت کی ربا رد حیسم ترضحهواب

 عج رام روعکن آ یاهاسلک نت | تقرطزا
 -تنسهدیدزگش یادت هدافآ و هدش هتعادرب

 مغریلعهک دهديم ناشن اهملیق نیا تیققوم
 مدرمتولق رد رونم بهذم ؛اپبسس تافغتلت

 ناشن ودهکن ایحبسو درادین»لاو ماقمناپج
 ایم هدرب یور دوخ یبهتعمیاق و نداد
 غیلبت ۶اد رد ء دنراد یرتناو]رف یداژآ

 یگ درب یاهمدق "ابنیس هلیسوب :هوخ تهذم
 ناتلم و یق رشیاه روشک دداما دقاا هتشاذرب

 هیجت "بهدنم" نطاخب یماپنلین زونه نیشن
 یملیق دنچ رصع روعک زد طقف وهدیدرگن

 مدع هطساوب هک دشهیچت هنیمز نیا یور

 یلابقتسادرم فرطزا؛شناگدننک هیپت تقد

 . .تسا هدمایت لمس ابنآ زا

 ی بل اتیا هحسن رد « یو رج قنبج »

 3 «دوطاربما یاهسو-ه 1 ملیف

۳۳ 

 ات یاس



 هد را و هما

 مراتس هلجم مرتحم ریدم 9 اس
 ۱ او لیذ رصتخم حرش دراد اضاقت امرتحم

 ووم ۳۷ هراشرد . دینامرف حردن رما ناراکهو درکیم تیاکح

 رک دیاهتشاد موقرم «شوکلاف» ناونع تحت موس هحفص رد
 اموزل ( تسا هدیدرک یج راخ یاه ملیف یک دنی امثب ۱

 2 طقرما ودبزا ملیفنا واراک ویدوتسا هک 31
_ 

 و مییصتهت و هدرک داد یجراخ ملیفت نوتک

 ف 22 زج یفده نونکاتراکب عورشزاو
 نا رد یمومع كنهرف حطس ندربالاب ونفن ۰

 . دزادهیهت تسدرد ملیفود رب ترا مو سم

 ااشزا ویدوتسا نیا هک دیئامرفیمهظحالمنیا ربانب

 دوخ تیلامق و هدرکن یط ادیرگبدءاد یسراقیاه
 هک دناسریمشرم ویدوتسا ریدم دروم رد اماو

 رو اهتک رشتبث هرادا سیئد فرطزا هرشتن«یپک ۲ تط

 : ویدوتسا نیا یلعاع ریدم زا ۳عرع ۷

 هلماعمای و هبحاصم هنوک ره قوف حیزاتزا و درادن ویدوتس

 ملیفنآ واژاک ویدوتساب طوبرم دهدماجنا ویدوتسا نا مانب

 :دریکا یاق7 هدهس هیقاتیمیاق حورخخی راتزا ویدوتسا
 2 , تسا هدیدرک مالعا دوشک ی صد دیارج رثکا

 زیت و یناسنانیماضم زا یرایب یواح
 هتیمز ردنآ نادرک راک تابقثک هعوجم

 . تسا ملیق نابزژو كينکت

 یمومع لابقتسا اب < تلمكي شیادیپ» هدافتسا تشرد نالپ زا ناتسلکنا یاس
 تشفرک .دش هجاوم یکتفهیلامدم[روو هبنج ابن ]هداقتسا یلو « دندوب هدرک
 < بصعت> هیهتآ ۱۹۱5 دد دمب لاک دد ادیساسحا و تشاد یساکعو یکیتکت

 نیرخآتساوخملیق نیاهیهت ابیو تخادرپ ه«تالغرکتحم»رد .تخیکتایمن رب یچاش
 اصوصحمو ۰ یرتأت دویقهب اددوخ تبرض ژاتنوم مه اباد فلتخم یاهناکم تیفیرک
 .<نویسک 1 و <ناکم» ««نامز»تدح وهس ناکم تدحو ساسا ظاحل نیازا و دومت
 | ردهکفلتخم ناتسادراهچقیرطنبدب .دنزب یصخش «یئایلاتیا» رد اي تخیرمهرد ار
 بر دنفایمنافنا فلتخمناکمراپچ و نامزراپچ روبعكرویوبن غولش یاهنابایخ زا هک ار
 «حیمروهظ.شوروک سوت لیاب حتف :ینعی لی وموتا ریزد و ریمنآ ميينآ رهو دنکیم
 نردمیئانجیا رجامكي ویملت راب نس راتشک یارجایارب و دادناشن «دوربیاومارت ای
 یبک نیتخن شیامن ,دومنقیفلت مهاب ار هک هیلقن طیاسورد اد نییرود ؛ روظنمنیا

 و دیشکی ملوطتعاس ۱۲ نآ هدش ژاتن وم
 . داد لیلقت تعاسراپچ هب ارت[ تیفیرک

 زوته نآ ریظنهک میظعملیفنیا هنافساتم نیاربهوالع . دشیمهدروآ امنیس هدربیود
 «دوتارپم|یاهسوه» لثمیتابملیف وهدشن هیهت (كیبیم) یاهدادرارق هبابتشپ تیفیرک اه
 « دسریم رظنب هچیزاب نااب هیاقمماقمدد ینامنیسمیمساسادرک یمسودز امنیسرد رثات
 خیرات یلام یاهتکش نیرتک دزیزا یکی دیابن میظنت تب رود لباتمرد ار «هاگتوو
 تیفبرک .دهدیم لیکشت ار امنیس یداصتقا زا لبتیوهک میتک اعدا رکا تسین هنلاپم
 ]ر ناکدئنک هیهت تاراخ مامت داد لوت , تفایاریئامنیس ماردومیم نیلباچیل راچ

 راک لاسهدتدم روظنمنیا یاربو دزادریپ را قلخهب رجنم اهششوک نياماصت
 ناریاز| جراعردهکیناک . دشقفومودرک رو «تلمكي شیادی» مانب یشاهبنارک
 سناشینامنیس یاههزومو اهبولک هنیسدد یکاح «تلمكي شیادیپ» . دش ۵
 یم كرد « دناهتشاد ار «صعت» یاشاس ناتسوهابس < ملاظم» و لاصفت یاهکنج زا
 «زیمآ هقلابم تاکت مامتاب ملیفنیا هک دننک مانب هک نالک سک ولک وک هقرف «تامدخ وین و
 وهتخاسهدمد ارن] نامز تشذک زورما هک ار ناهایسدض تیممج و - ع - 1عففخم
 نبرتیلاع زا یکی ۰ دروخیممشچب ًادیدش . دوب ؛ دنهدیم لیکشت ینوزاتارد

 را زا . تسا ناکم و رصعره یلامنیس.راتآ نیا ۰ كيژولولدیا رظنزا هتشذک
 رود ممدرموپ یاههقوکشو تیفیرگ رگیدبوخران] كي اربنآ دیابن تیفیرک یارب هک ملیف
 مرغ و «قرشهاروو «نافوط نامبتی» تضاد« دنتیروادكي » هکلپ < طلغیرواد»

 سست ۱

۱ ۱ 
 ۱ یو «ميوانویدم !ردوخ زیچهمه و نتقک اب

 ناداتسا نجمه و د نادیمدوخ داتس ُا

 رارق « دن یگب ریز ار هداییدرمدوب كيدزت

 رابیلوا یارب هک دوبیتاکت اهنیا . داد



 )یتیم ۰ مد نامتشیپ رنهیف رب

 این فورعم تاگشیپرنه رصتخم یفارگ ور
 ار« یفایرد نوشفژا سکینابناتیاک و شیاش هک دوب یماکتع یریرههباط در گرابلتا
 ,دیدرک مادختسا «یودو رب و رد هلصافالب دم .دونیژاب «كي راک هناخاشامت رد ۱۹۰۱ لاسرد
 تسا هدع دلوتم يایقلدالبق و رد ۷۹ لاس تدا مهدرتایددو دشابیم «زوسی رای ییروم» رتخد وا

 ۱ رکتسوا مودهج ردم زیاج «اهنتبلق رکسزیچچیه> ملیف رد یژابیارب (لتا).هوت یزاب ۱۹۰۱ لاس وو 6لیلبوهب موسوم او شلیف یلوا و دمآ دوویلاپب (لئا) «نابیقدو هماتشیابن ناباپ زا
 , دزادمان « لدهدن زو شدیدجملیف ,در و ؟ تسدب ار 4: لاس

 هقویسک همانتیانود رد دننب بناهجزامشج ۱۹۲ لاسره هکنیازالبقیو -رومیراب ناج
 یاربناموت دور یظن ین یترهش «دیاهرتس ولیکج رتکد و «لمورب وب >د <ناوژنود» لثم ییظع ۱ یاهملیق ,دشیمبوحم « روس زاب و فوم هدا وناخ وضع نب رتتاوجیو ,دومن یژاب «یزابه» و < كرزب
 هدر کا جا ودزا هبترمراهچ(ناج) درو ] هنعصیو ربا تمام > ودشمادتتسا تا رد ۰۳ لاسرددینک تسد دوخهلفشمژا هکنیازادعب .دشابیم .مایفلدالبنورد ۱۸۸ ۲لاح دل وتمزین وا.دن درو ۲ تسدب (ناج)
 تساشیس هشیپ رنهاهن 7نایمزا (رسی روسی راب ناج ) طقق هک وب دن زرف هسیا راد و

 وا:دوو]تسدبار راکسوا +۱٩۳ لاسرد «داژ]حودو ملیف ردیئان رنههطساوب -روهدراب لنوو
 وای نیتسعن و تشذک یتتطلس یمداک 7 ردوا یناوجنادود دش دل وتم «ایفلدالبق رد ۱۸۷ ۸لاس رد زین

 رسوسیددتک ر ش اب وا یمقاو ترهشیل ودم7 هلحصیورب «نابیقدو همانشیان رد (رومیراب لتا)اب
 نوج یسیم یاهلیف رد سبسو تخادمان درزوخ» شل نیلوا دیسردوخهج ردیاهتنس < یسم
 ۱ دوردب ۱۹۵ (لاس رد وهدرکج اودزا < كي ونفنریاواب (لن ویل).درکیژاب < نیت وسا رو و« لتهدنا رک >
 ۱ . تساهتفک تایح

 شتالیصحت نایاب زا دم هدیدرکدلوتم« تروی وی و رد۱ ۸٩۷ لاس هممهن ددوا -سسمات اب دراچیر
 مسلیف رد (دراجی ر) هلصاقالب .دراذگ مدقهوویلاپب ودیناسرمامتابار مدروفت راهو فورعم جلاکهرود
 هیتر تردق < هد رموب یاههف وکشو ملیق ردتک ر شاب و .تق رک هدهعرب یکچوک ش قن <« بذعمدب وید»
 لها مدرمهمه هکبروطب تفاییریظن یبترپش «شورفیا رب نأن امرهقو ملیفرد .دیناسرتوبلب اردوخ
 نونکا وتفرکه رانکاتبسزا «شهمین یهانکی و باج لیق ناباپ ژادعب .دن دومن یت ادردق وایزاب زا رنه
 ۰ تسا هدششومآ رف یلکب ودنکسمن تک ر شاپملیف رد تساپت دم زین

 (یدرق) . دوب كیتامارد یاهملیف ناگشیپ ته نیرتناوجزا یکی والبقلاسدنجات - ویمل وت رابی د رف
 ۱ یوامو رب ددیو درک زا اردوخ یمابتسس ویرنه تیلاعف ودم7 <« بیدینب و هب شس و ردءر ود مامتا زادمب

 هرکی ژابادیفلتعم یاهملیف ناتلکنا رد. دوشکن اهجب .مشچ ناتسلکنا تعتباب ندنلرد ۹۲ < لاس

 .ملین رب یژاباب وامیطع ترهش ,دیناسنابای ار «كجوکی رلتن وفدرلو ملیف و دمآد و ویلاهب سبس

 ایت دم (یدرق) تف رک اکسوا ملیت ن آر دیزاب هطس وب (یسب رت سنیسآ) ودیسرر وپظ هصنسب < روسج ناتییاک»

 .تساهدون جا ودزا (لیتاد یلام) ابو درکیمتسدخ یمایرد یورین رد

 2 رپ تم مت ی یزاب زا همه + دش هدزاذکش یانضرمیب_یودو رب رد« لوجع _لق 2
 «گرک هایرف > وب یتیاخهكی دارکت  یابملیف دد وا شقن نیلوا دوب ماع و ساغ روپغم
 لاس دد (هراچیر] . ددو] تسدب یللملا نی ترپغ «تعاس ههرایچو علف دف یااب اب و دوب

 ایا دزا قو رم رته جات د وکیل )اب .دوب زا همان ور شردب وددل تم اقرار ۳
  دنکیم یژاب یمایلاتیا یاهیف رد بعاالمفیودرادیوزایرسب و هدرک

 هصرعبایاکی رما یانایدنیا تلایا رو ۱۹۲۳ هم رد هک تم
 5 ارتهو یلامرغومتسا ینز _ رتسک اب نآ
 یر تهتردق و دش لوبق مکن س تلعب یتامنیس یاهشامز7 نیلوا رد ۳

 طب ,دمیابلاس .درکت فی ردار راکسا ءرناجر دادناس 22 هلو ملیف اردو
 ژاهنکیمیگدن زنی تاک رتخد«اکیاب الف و تقرک قالطیوزالبت یدنچهرخدلاباما
 لوج و و اب یلوادد هک دزکر کز از .«ناراکبارخو و سوم كب»

 ۰ ۵ _ به هدیدزکی ژابیم < نوپلاک ی رور و اب یمودرد

 ی



 ۵ اهیس نا را روا

 تحبهکنشاای دزاسمیلاع یاهملیف:فرحو

 دب امن یم یداقتنا لصقم یام
 دروم رد رصتخم روطب تسا مزال

 یاهیلیخ زا یاهنوبن هک مناوج قیفرن
 مهدب یرصتخم حیضوت دشابیم رگید

 سالک ایوک هک یناوج شیب یدنچ لک اب هک

 دشانش | نماب درکیم یط ار هطسوتم محنپ
 تشادعالطا نم یلاسنیسیاه راک زا نوچو

 ات منک مهارف یاهلیسو هک تساوخ نم زا
 ودریگب هلجم كي

 و هچخب رات وملیف یلوصا نتخاس هب مجار

 , دنک تحس امشیس رثمه فلتخم یاهكبس

 مسلائروئ تضبن شمالک هیکت ًاصوصخم
 ناونع نیا رخاوا نیا نوچو دوب ایلاتیا
 نیا تساوعیم مهدا هداتفا ابنابزب دایز

 یلماک وحنب اد تشپن
 ادنک دوخ صتخم اد راک نیا راختفا

 نم نأوج تسود نیا هکیتروص رد
 امنیسم رضه و نف زا یعالطا نیرتکچوک
 یگایلاتیانا ز هک مدیمپف اهدعب نمو تشادن
 ار یرگید یجراخ نابز تسا لپس هک
 یدارفازا یاهدع لثمو دنادبمن یب وخب مه

 دنچ طقفدن | هتف رک رکنس اهویدوتسا رد هک

 و هدید زیگنا ناجیه و دب ای بوخ ملیف
 دنکیمروصت هدش كيرحت وا متمت یورین

 رد یاهحفص دناوتب وا

 و دناسانشب مدرمب

 دشاب دناوتیممه دقنمو قلاخ كي
 نآ اب ناوج نیا قرف ابنت دیاش

 رگنس اهویدوتسا رد هک یداوسیب هدع
 یحاصاپن ] لثم هک دشاب نیا طقف دن |هتف رگ

 شیدو تفلک لیبسو دابز نس اب هدنک مکش
 رتمک ار ندش اهن لثم سناشوتسین مشبد
 یلیخ نمو تشاد یتیزمواضوعرد دراد

 مزاسفقاو شهابتشا هب ار وامتساوت دوز
 !صوسفا ... ریخانایاق نیا هک یتروص رد

 یدارفانیرتزاجمو نیرتحلاصنم هدیقع هب
 شوشقم و وشبلب عضو نیاب دنناوتیم هک

 مدرمیمقاو یاهورین و دنهد یت وصو رس

 یلامنیس نیدقنم و نیرسفم دننک سخشم ار
 یرگید هفیظورهزا رظن فرصو دنشابیم
 تیمقاوبهجوتاب ؛دراد هدهعب دقنم كي هک
 واهفیظو نیرتمهمو تل وا امروشک دوجوم
 ار اه فص هک دشاب نیا دیابو تسنیا

 ال

 مدعیلصا لاعولما وع 1 دش را ودیمانآ وتیمنآ رب ایراد 2

 ی دیابهک یئابهاد یوجتسج روت
 زا اد هدش رکذ یدنب هقبطو دنک خشم

 مدرمب « فلتعم یرنه یاه دادعتسا ظاحل
 هقبط نیا دد اد سک ره یاج و دنابامنب
 . دیابت نیعمورکذ یدئب

 ظاحل زا هنافساتم ام روشک مدرم

 زا یضعب دیاش ,دنتسه بقع رایب یرثه
 هبه رد دنهاوخیم هک ی اهن 7 و نیبصفتم

 یراهظا نیرتکچوک ی لو دننامب قمحاربع
 لیلد نم زا «دننکن دوخ تقامح درومرد
 هدرپ دنشوکب هدوپیب و دنهاوخب ناهرب و
 مان تیعقاو و تقیقح هک هچن"] رب یمیغش
 رد مناوتبمن نم فسالاعم . دنشکن دراد

 للع مداد هک ی هاتوک تصرف اب تحب نیا

 هک یتاهج و ببس و یعامتجا و یخیرات
 و منک نایب تسا یکتم اهن رب ما هدیتع
 یلو داد مهاوتت یباوج هدع نیاب راچان
 و بصعت نیا هک ی ئاهن] ندش نشود یارب
 دن رادن ار یطارفایتسرپدوخ و ینیب دوخ
 ناعماو یناکشوم هک مهدیم اد رکذت نیا

 بوخام یلعف عامتجارد قیقدو عیسو رظن
 یاه رنه زا اد مدرم كرد مدع دناوتیم
 یطاطحت | هار لاح نیءرددنک نایب فلتخم
 یرثه یاه هتشر رد ام هک یئارقپق ریمو

 رد شیپ لاسکی .دهد ناشن میاهتفرک شیپ
 زا هک متشون یاهلاقم نم یرثه هلجم كي
 فصنم ریغ و بصعتم هدنناوخ دنچ فرط

 اجتیارد نآ ذا یتمسق رکذ . دشریبعت دب

 تسین درومیب
 هک امروشکط سوتمو یلومعم مدرم»

 مبف و كرد تردق و دایز دادعتسا اقافتا
 هطساوب ؛ دن راد صاوخ زا مه یرتشیب

 یسرتسد نآ زا رتمپم و یتامولعم .رقف
 تالوحت زا هعلاطم مهم میانم هب نتشادن

 مالطا زوربما ناهج یرنه تانایرج و
 یجطس روطب مه رکا و دنرادن ینادنچ
 و هاستشا اهزیچ نیا ؛ دشنادیم یزیچ

 یتاغیلبت و یرازاب هبنج رتشیب و تسا طولفم
 یلاىه هیرشن و دارفا تسدب اریذ دراد
 یعقاو شزراو ماقم هکت سا هدش نیودت
 هطساوب و دننک یمن و هدرکت كرد اررنه

 حرش و نایب تیحالص یفاک عالطا مدع
 . دن رادن مه ارنآ

 میهاوخیمیتقو هکد وشیم نیاهجیتن »
 یاه هبنجای مينکتحب فلتخم یاهررنهزا
 اد نآ یستراجت و هدننک مرگ رسو یرازاب
 ار نآ یزیمآ تحاقو وهنب و میرگنیم
 رضست و وجه هب هکنآ ای مينکیم نایب
 دیدج یاهرثه ًاصوصخم رنه هتطخت و
 .میرو مرد یزاب كقلدو میزادرپیم
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 ژادعب و درذگیم
 :زاس یاهویدوتسا
 یئاپملیف رهاظب

 روشورشرپ نرف رد هکلب
 .| ریفتو ریبمت

 ز ؛ تسا راکفا



 هتیپ رنهكي تافو
 تدوتات را,"

 دعا
 نآ دودز ونهنمهکینامز

 اد دو ویلاه مدنار ۳

 دندوب لیام
 « دنسانش یروهشمهراج

 !متشادن یئوزر نیارج
 تسردودیسر نابای

 یدن وسیابیز؛راتسراپچ هک
 ۰.6 نیک رب دیرگنیا

 <« سدوفدنیلاک وی و و

 هو وجه ف یابی ۱ 5

 میعصت هلصاف الب متالیصحت مابت
 4« یتنطلس رتائت

 وناداتسا لب اقمردناحتمازور هبساب
 1۳۳۳ )۳5۶و یوقهداراا

 هسردم ر وکن

 تابش
 هچوچیپب لمع نیحرد و مدادماح ۳
 ماکنهیل و.مدیس ریمن رظنب نار ۳
 ۱۳ )هه عادصدوخ لر ماجنا ایا
 هک دم]مرظنب روطنیا و دیسرن مشوگ
 سکچیه هجوتدروم نم یاهتسژو تاک

 هتحص تانه ودن |یبلقاب وتسا هتف رکن زارت

 هتشذگن یرجام نيا زا هتفه ودزونم
 هک متسهیناک هلمج زادن دادربخ نسب هک دوب

 نم یلو ماهدومن لصاحتیقفومناحتما رد
 ردتاضق هن وگچ هک مدوب جعتم «

 مددامزورن آ یادرف .دناهداد رظن ن

 یلصفم نشج نمیز و ریپ و تبقف ومنیایا رب
 یاپهتیصخشزایاهدع نشج نیا ردودرک اب رب

 وب رانس« مولب نی ودا و هلمج زا یدلوس مبم

 یارب هک یئاکیرمآ یاهملیف ریهش سبو
 . دنتشاد تک رشدوب هدم ]دا وب ی

 ار دوخرظتنم ریغتیقف ومنمنشج نب
 یلاح ردواومتفک «نیودا» هب در
 2 ع اضقو تفک تشادبل رب یدنخبل 3

 ؟ دننشاد -رثه یاربو یتسهابیز رایسبوت *

 ۱ تس

 روت لوا هلهو ردویاهدشهتخاس ی
 ۱ دن درک باغتتا

 دراددصق هک تفک نمب « نیودا » سبس 7
 قافتا «ملپکتسا» رد نآ عیاتد بس 1

 نآ ناکشیپرنه زونهیلودنت هو ۳
 نیددا دس زورود.تسا هد رکن ص۳ 1

 «كيتاماردو هسردمب نانادرک راک ال ۰"

 اتس كي یناهنپ تافا ,

 ؟نک یلرت ارد اجن ] هک

 نوسان صت ل تما

 بسی اهتیین۵ نااتتسب 7.
ِ 

 2 ۱ ات ان رم ۱ یروت زیورپ :همجرت
 نوت ثعاب یلماره هچ و مدداذگ دوویلاه ۲ هل د "ی

 هروخ تسکش دوخ یرنهداک رد هک دنم رته و ابید ه مث اب ز هر

 ار متسد ودیودولج دید نادرکاش نییام
 تفکی لاحشوخاب و تفرک

 «۱میتفاب میتساوغیم هک ارنامه«نی ودا»

 ژاردو رود ار بلطمنیا زا شیب هصالخ

 نم زاهکی شیامزآ اب «مولبنیودا» منکن
 دوخ اب ارم هک دیدرک قفومدروآ لمعب
 یاهدعدو ویلاه هاگدورفرد.دربب دوویلاپب

 لاسروین وی ینابک نانک راک و نایدصتمزا
 هک یماگنه . دندوب هدم] نم لابقتساب

 ات اوه تسشن نیمزب نم لماح یامیپاوه
 ودی رابیمیدیدشنآ راب و ین افوط یاهزادنا

 دود و زا ملیفنتشادرب یا رب هکن اراد ربملیف

 ینابصع تخم دندوب هدم]آ هاگتیاب نم

 دندرک .كرت ار هاگدورف هطوحم وءهدش

 یشوخ هرطاخ نمیارب ز و رن ]نا راب و ناف وط

 هیت ] عیاقو نيا دوب هتفگ مردام «تشادن

 ۱ تشاددنه| و خن رب ردیب وخ

 ناونع تحت یدوزب نم ملیف تلوا
 وتفدیرادربلیف نییدودیولج «اب زاکو
 نآ هیهت یارب < لاسروینوی و شا

 هناتخیشوخ ودزیرادهنمادتاغیلبت هب تسد

 بآ زا ییوخ ملیف ( ۱ نم رظنب هتبلا )
 . دم آرد

 نم؛دبعب دوبدوجوم ( لاسرویت وی) یناپمک
 - دراوه)نوچ ین اکشیپ رثهاب. دندراذگ او

 لذتبم یاهملیف رد (رلدنچ فچ)و (فاد
 یافیا اب نمترهشمکم ک و مدرک ت کر شیسیلپ
 اذپعیل و دراذگش هاکب ور اهشقت هن وگنیا

 دادربتسدمهزاب رک ذلا|قوف ین مک ی اسّور
 هدادهداچی نمتسدب ارریت تفهودندوبت

 ۱!دنداتسرفیرادربملبف نرود یولجارمو

 ابنم ییلپ یاهملینج ودكي مامتا زادعب
 یاپملیف رد هک درم یاپبژابمه زا یاهدع
 انش] و تسو ددنتشاد ازملباقم شقن هقلتخم

 تاقالمیاضاقت و هد رکن قلت نسب ًابت رمهک ؛مدش
 > دوره وکچیه نودب مهنمو دندومنیم
 یاضاقت بدالامک ردو تک ارت اب یلیخ یتسیاب

 نیا راکنیا تلعومدرکیمدر ار بت همه

 ابتاقالملیبتنیا میخو فقاوعرکف هکتسا
 یدد و مدرکیم ار مدرم یاجیب یاهتبحصو

 شدرگب یدرمابدوب نکسمریغ لصا نیمه

 !میان توعدملزتسبارواابو مورب
 یکسا وانش اصوصخ اهشزرو بلغاب نم

 تاقوارتشی و متشادیصاخ هقالع بآیور
 نیا فورصم دوویلام رد اردوخ یزاکیب

 هشیپ رنغ ناتسود نایمرد مدومنیم اپشزرو
 همهزا رتشی هک دوب (فاددراوه) طقف نم

 نادرک اشهدهاشماب تساوخیم ۳ دم

 دوویلاهب دوخاب دیدنسپ هک ار اب ظ ۳11

 |رمهکتیبه روب زمنادرک هاک ۴ -
 ۳یرابش "

 یملیف رد رگیدنم (ابزاک)ملیف نایاب زادعب
 ۱عهد رکن یزاب دشاب هتشادار ندیدتیلب اق هک

 رد هداتفا اپ شیپ وشزرایب یاهشقت هچره

 نکس هکب وعت رهب تسا وخیم و دشیم نم محا زم
 (۳ ۲ هحفصرد هیب)

 ی

۳۲ ۳ 



 د و دل ر زب ملف

 -ت

 تو -یلیل لرب- -جلددناد یت ورود ۳ 27 مک

 زوم-متسب نرف سک و ینابمک ۱۹۵۴ لوص>ء - ۳
 هراکسا : 5 زا دی دج كسب اهگنهآ رییغآ 9

۳۳ 
 ابخد را

 ناد رگ راک و
 را
 نصد»د

 ( الاب سکع)
 « و ج»زا«نم راک »

 یوس!و هدش ریس
 نام رهق«یکسوه»

 لیامتمینز تشم

 تساهدبدرآ

 ماف ناتساد هصالخ

 دوخ دزمان ندیدیارب «ولیندیسو
 لوغشم نازابرتچ نادرک كب ردهک عوجد
 ینالوط ترفاسم كيب تسد تسا تسدخ

 زین ارین ابلخ هسردمیتسیاب هک عوج» .دن زیم
 تسالاحش وخ یلیخ ول ین دیس

 رد هک زت وجنمراک یاه هوشعلباقم ردو

 -یب دنکیم راک نازاب رسسوصخمناروتسر
 یدوزب هک هتفرگ میصت نوچ تسا ءانتعا

 وسل یندیس دوخ دزمان ابو هتفرک یصخرم
 دنک حاودزا

 زا یکی و نمراک نیب هک ی ماوعدرد

 نابهورک و دهدیمخرنا روتس ریاهتمدغشیب
 هب درادن «وج» اب یبوخ هنایم هک «ندارب

 -زاب زایکیی ارنمراک هک دهدیمروتسدوچ

 هدش مقاویرتم ولیک دصرد هک لاپهاکتشاد

 ۱۸هحفص

 رادیدزادنس هب

 هجری رد !فرنصت «

 یمظاک ءایص: زا

 ۱-۷ ل ۱۳ زنوجنمراک

 و

 .دهد لیوحت تسا

 نآ هلیسوب وج هک پیج لیبموتارد
 نم راک یاههوشعد ربیمهاگتشادزابب ادنمداک

 وج ندرک ماد تبج وا یاهیزاسهنحص و
 تیقفوم مدع نمراک هکینق و .دنامیممن یب
 رسپب هکدیامنیم یعس دنکیم سح ار دوخ
 رد دنک رارف وج تسد زا هدش هک یاهلیسو

 دوشیمدودسم نرت هلیسوب هک هداج نیح نیمه
 پیج زا نمداک  تسا فقوتب روبجمپیج و
 ورهتسه ]هک یراب نرتراوس و هتسجنو ربب
 . دوشیم «تسا

 نگاو نآبنگادنیاذاوا لابندب وج
 دوخنمراک یرخ آ نک اورد هکنیا ات دودیم
 ارواوج هرخالاب .دیامنیم باترپ نیمزب اد
 یویابوتسد نتسب زا سپ وهدرک ریکتسد

 تق و هکنیایارپ وج.دناشنیم پیجب اروا

 ۱ ناملآ 74 یمناد راز



 سی
۱ ۲۳۱۱۳۵5۳۱۷۸۵ ۱ 

 «اواسوااتارآ»روسف ورپ زا « منا تب یاه هچب » یا دآ ۱۹۴۵ توا ۱ذاهرطاخ 7
 هزاومیموریه - وکیس ثكيم - اداک وا یجیا - هوتاک یشوب : نانکب زاب

 یباژ روشک ۱۹۵۴ لوصحم - اواگیکم وئدیه : نادرگ راک
 ی یامه هبارخ رد وهدز ی ادگب تسد یاه هدععناز 2 الاخ ۱ ۳۳۹ هل هصالخ تسرپ رس یب یاه هچب رگبد یاهدعقافتاب 9

 عجا ردنچ یرابخا ی دشابیم نانیوجتسجرد امیشو ریه

 زورما هک دوخ یسالکمه زا ویل وب دن ونک مویدار ط
 هب مت بمب راجقنا زا سپ دیدم یاپلاس

 دنکیمفیرعت تا هتفر تیب ژا یمئا ضر
 یبزا. وا بیجء داتفدو ی ؟ دارا یب زا

 ترشاعءزا هرخالاب و دی قلخ و یلانتعایب هب مجار ی
 رد منا سب راجفنا یرآ . نیریاساب وا _ دنکیم تبحصامیشوریه تم

 وک یکیم > مان رتخد
۱ 

 و هدراذک نادواج هرطاخوا باصعا مامت هک
 یکی یلو . دراذگیب هدوس یمد ادوا راجقنا ماکنه رد یکدوک

 ار واو درک كبک واب راک وکین ساعشا زا
 هبترمکی هتشادروضح ابن

 ارشلیصحت حرخو هتشاد هنا ور هاگشت ادب دتفایم تکمیل یوربو هدروخ
 زادکتاجیاههنحص هک ملیف نیا.تخادرپیم تلاحرد «

 ندش بارخ و داجفتا و یزوس ش:آ
 كي اب دهدیم ناشن یبوخب ار اهنامتخاس
 تن و:دباییم همتاخ یزیمآحلص دورس
 . «ایشوریه هرطاخداب

 لاویتسف رد هک ار ماميشو ریه ملیف
 اب یتسیابن دش هتخانش ملیف تیمشش تل رب

 هدوب هباشم مسا یاراد هک یئاپملیف رياس

 ۱۳ هب لب فا
 وا اب ار هسردم نارود ه

 اد ایشوریه هعقاو نونکا

 نارازه دننامزین ویک وب

 ار شردامو
 رد و تسا «

 ۱۳۹۳ درسمرسب ماتیال
 رهاوخ یوجتسجرد +

 وا نوچ دشابیم ی
 متا بمب راجفنا ز
 ملاس هبترم نیر

 هابتشا تساپهتسین ومک تاغیلبت هب وب رمو
 نلرب ود هبترم تلوایارب ملیف نب

 یدناکابورب وهدش هیهت یسا كنج اب

 نیا .تسن یصوصخمروشک ای بزح یارب
 نجمه و نياژ ناتاوجرطاخب رتشیب م لی
 ملاع ءرخالاب و ناپج مامت وج یارب
 ملیف هیهت جداخم تسا هدش هیپت تیئاستا
 «نیا> نویلیم لهچرب غلاپ «امیشوریه»
 هیهتنپاژ نیملعم هیداحتا كمکاب و دشابیم
 یونعم ظاحل زا ینپاژ نیملعم . .تساهدش
 طظاسل زا ینیا ایوجشنادو نازوم[شنادو
 تمحز ملیف نيا هیهت یاربرگشل یهایس
 . دنا هدیکک

 یاههچب و باتک یورژآملیف ناتساد
 4اواسوااتار]و روقورپ زا < متاتمب
 یقیقح یاه فرمت یود زاو هدش هتشون
 رظان ناشدوخ هک امیشو ریه رهش یاههچب
 . تساهدیدرک هیهت دناهدوب میاقو

 یراغتفا رونفورپ اواسوآ تار

 وضع و ایشوریه هاگشناد
 سیئ وس یژولاتب یوتیتسنا
 قفوم۱4 ( .لاس رد.تسا
 یزولاتسب هزیاج تفایردهب
 زایقلتخم یاهباتک و دش

 وومشم هدنسوت یزولاتسب
 همج رت ین ویاژناب زب یناسل ۲
 , تسا هدوم

 یی: ۰ لاس رد

 بب راجفنا رادعم لاس ۰
 (۲ ( هحفصرد هیقن )



 دود رزب ملیف هشت

 هک تسا لیاموجنوچ دشک یم لوطیهات و
 نمداک یل ودناسرب نایاپ ادینابلخ هسردم

 جداخیزاب رس یابلزا وا هک درادرارصا

 ات هدرک تفلاخم نمراک لیماب وجیل و دوش

 نیا دددشکیمیعلت تاق واب ناشراک هکتیا

 یرجاملخادارشدوخ ندارب نابهو رک ب
 تقاط رگید .دیوکیم ازسان وجهب و هدرک

 راک مکحم تشم دنچ اب و هدشبلس وجزآ

 دزاسیما رنابه ورک

 فرطب نمراک اب دوشیم روبجموج

 نهآ هاد هاگتسیا رد ودنک رارف وکاکیش

 رد هشیمه و هدرک هراجا|یاهنا ربقف ّیاطاكي

 یلو .دنک یکدنز سیلپ تسدزا دارف لاح

 وفاکت یهاتوک تدم یارب طقف اهن لوپ

 زادراد دایزلوپ هب جایتحا نمراک و دنکیم

 ار رلیم ینز تشم هاگشاب رد ظاحل نیا

 وهتفرک لوبواژا یرادقم و دنکیم تاقالم

 زاهک وج .درخیمشفک و سابل دوخ یارب

 تداسح تدش زا دوشم ملطم ع وضوینیا

 هکنیا ات دنکیمشاخ رپ و ضارتعا نمداکب

 .دوریمرلیمیوسب و هدرک كرتادوجنمراک

 ددرگیمردب رد وچ,نیلبت دب هک ول ین دیس
 ادیب اد وج سد[ نمراک طسوتدها وغیم

 هک یتاطارد و هدش سکب بولک د را ودنک

 سرد] یاضاقتدناهدوب مهاب رلیمد نمراک
 سرد هتساوخیمهک نمداک .دیامنیماروج

 برد نیح نیمه رد دهدب ول یندیسب اروج

 ردیدراک هکیلاح ردوچ و دوشیمزاب قاطا
 هک رلیم یلو دنکتیمآ هلمح رلیمهب درادتسد

 هب رض دنچ اب هدوب ناهج سکب ناعرپت

 سیلپ نيب نیا رد دناباوغیما روج نیکنس

 وجندومن یفغم یارب نمداک ودنکیمهلخادم

ِِ ۳ 

 هاگشاب یبقع برد زااروا وهدرک تلاص
 . دهدیم را

 تسا رلیم هقباسمنی رتک دزب شم
 اد ایند یتامرپق بقل هبترموددهاوخیمو

 3 زین وج , دن ظقح تسا نایچاشامت وزج
 رورغ اب هقباسم نایاپ رد رلیم هکبتتو

 تسدیو رب شنا زادا وه طس وتاد وخب ص وصخم
 و هدرک هدافتسا تیعقوم زا وج دوشم دنلب

 دهاوخیم و هدیشک یقاطا لخادب
 یاهف رحب نمداک .دنک هیفصت وا اب ارشب

 ود هکتیاباروا رارصاو هد 3

 قشعط رفزاوج, دنکیم در د

۳9 

 «نهراک »شتنرد جپردناد یتورود
 زار نیرخ] وج . دوشم هفخ نمراک هک
 .. دوشیم سیلب میلست وهدناوخا ردوخ

 نامه تقیقحرد « زن وج نمداک » ملیف
 كبسب هک دشابیم «هزیب » كيسالک یارپا
 ناتسوب هایس طسوت و هدیدرک هیهت ین ردم
 .تساهدشیزاب یئاکب رم آ

 ویلاع ماینیرادرپیلیف ؛ذاد ۲«یزاب
 ملیف نیموس ملیف نیا . تسا ریدقت لباق
 یاهدع هکیل احرد دشهتخانشنیل رب لاویتسف
 نمداک و ملیف هک دن رادیمراپظا نیعلطمزا

 لاویتسف ملیف نیرتهب یتسیابیم < زنوج
 یواعدتلعب ملیف نیا هنافسأتم, دوشهتخانش
 ناشن زا نم راک یارپا هدن زاس« هزیپ » هنرو

 روطب طقف وهدشیریک ولج اب ورا رد شتجاد
 ملیف .دشهدادناشن نیل رب لا ویتسف رد ءانثتسا

 نیلرب رد اوعد همناخ ات « زن وچ نمراک
 . دشدها وغن هدادناشن ودنام دهاوخ

 دیاشو دایزللعب < زن وجنم راک » ملیف
 ب ج



 مایف تار ثدیدب رالایا

 ارد ضرم رذفرگ و هتفر
 1 تسیا هدر و ۳

 چی ودت اس
 دراددوج و یئاه هلاخ و را داع

 دنش و رفیممه هیذغا «ورادش و
 اه هناغ و رادنب ا زا یکید را ۱ یک گرا رب هوالع ه

 هبزجت مه داردا اش اق] ز 12

 اش[

 نوباصابارناتتسدمدنمشهاوخ

 ۱۱ دیدوایب جی ودناسث

 ۱ فا رتءا
 رتخد > ملیف هشبپ رذه (
 یزد واشک یقرتنب رتک درب

 نا رتخدهزورمآ هکتتسنبا ریخا لاس تس ۲

 بآ زاالقان یرهشنارتخد دننام ۸م
 ۱ دن اهدم آر

 / مهاش ۶ وس

 یدرمونژ دوب رب تیعمج زاامنیسنااس

 یلدنصود نوچ و دندشدراو مه اب ن

 ره راچان تشادن دوج و مه رانک

 اب و هدرک رابتخا یدرفنم یلدنص م

 9رش نیض و دنتسشن مه زارود یتحا

 اب و دیسر ابی زنز رلعاخب یاهراچ

 وج

 یناوجرسفاذا تسا نکسم هک دشب دنا دوخ
 اب ادشیاج دنک شهاوخ هتسشن وا

 رسدیمآ نیاب دیامن ضوع یو رهوشی
 هتسهآ] هدرک كيدزن رفا شوکب
 ٩ دیتسهاپنن امش ؛اق | دیشغب

 دادن یباوج وهدزیممفنب ار دوخ
 رت دنلب یلادصاب ارد وخ لا وئس راچان م
 رد و طایتحا اب ناوچ رسفا ,دومد

 شیامل هنحصهجوتم درکیم دومناد "
 داد با وج نیدچ تس

 لیماف همه بشما هناتعب دب «مناخ ریخ
 [دنخیه مهاریه ماهدنام. حاص

 ؛صغ تاع
 و هتشادرب ارنفلتیشوک _هلجم بدر

 ود رهاوخ :تفک دوب
 ًاروف هدیعلب ارم سیو ۲
 , دیناسربام لزلیب اردوخ 99

 و ی ۳۸و رامش

 شل دیسر اتدیدمزال هک رتکد
 مزال روئسد دئچ مبد رس بادج
 رگید هقیفد دنچاننم « بوخ یلیخ تاک
 ۲: دین ادیمامشیل و میاپم

 لرنم هب

 + دهد

 یراک هچنمندم
 یدول[ نزح یادص اب هلجم ریدر« !دینکب
 دادباوج

 ات دیاب نم .منادپم «رثک دیاق ] هلب-
 ؛منک راک داعملقاب امشندیسر

 ینارپا دادربملیف ژرژو ینسحمدیجم ! روظون یاهب رتخم
 یلادوتسردراو ناشرگید تسود ودنافتاب
 و یلاخ باقش ددعراپچ روتسددیجم دندش
 ًاروف اپنآ روتسد . داد بآ سالیگ راپچ
 روتسد هک دشرظتنم تمدغشیپ ودش ارجا
 مادک ره هک یدیجمت لامک اب یلد دنهدب اذغ
 دوخ بیج زا یچیودناس رفن داهچ نیاذا
 سیلر , دندشندروخ لوفشم و هدروآ رد
 رکب تخس ونابرج نیا رظان رودزا هک هناک
 تفک و دمآ كيدرندوب

 ادینکیم راکچدیتسه هچ وتم الصا -
 ودیتشهیک امش:دیس رپ دیجم
 . هفاکر یدم-

 ملک ادص ار اش هعاسلا متساوخبم بوخ

 عورشآر كبژومدیئام فی رما ارچ یتسار
 ۱۱ دننک

 ! انتی راظم زا
 دیلاژولق هسنمنز ژوربد - یلوا

 هس ]) ملیف وا نوچهک دندادررظن ناکشزپ

 هنداحنبا |ذل دوب هدید دایزار (دادگنفت

 ۱ داتفا قافتا نم یارب

 بطم اكیجیرب ولول انیج هکیتقو
 وا هنیئآ زا دهاوخیم دوریم رتک

 ! دنک هدافتسا مه

 هعفد رگا - رولرتنک هب امنیس ريدم
 لوفشم ملیف شبامن عقوم رگید
 تاهمیرج یوشب ندناوخ همانزور
 «وداج»یسراف ملیفرابهس هک تسنپا

 !! ینیهب ار

 مرسرب یک اخ هچنمسپ؛ بجع - یمود
 ؟(زبرب

 ؛ هدشروطچ ؛ ارچ - یلوا
 ملی ندیدسب بشید نمنز - یمود

 اادوب هتفد (دادفب دژد لهچ و ابابیلع)

 1 انیسیابازم او
 قباطم# هداجو ملیف شیامن طساوا

 4۱» هنشذک ناجزا رفن ود هلمجزا دندوبن نلاس دد یلصن د رفن دنچزا شیپ لوبم
 دن دیسرررم رسظنب نلاس كيرات هشوک رد
 یرلپپ تسد اب ابنآ زا یکی هرخالاب
 یلذترد هک زا دب شتر. گان هدییاوسخ امیتسدلنب : تفگ هدز شقیثر
 دوبل یمهد زیچهکنیا اباب : تفگ دش اجباج
 ۱ یدومن راد نب ربش باوخ ژا | رسهک

 !ی داد ربیف یوبدوت-ا رد
 دوشهشیپ رنه تساوخیمهزان هک ی درم

 تسا وغیمودومن همجا رهوبدوتسا رب دمنیید یارب یدادربملیف یوبدوتسا كيي یژور

 . دوش بایفرش ریدم روضح هلجع لامکاب
 ریدم سوصخم تمدخشپپ دزن ناباتش درم
 دوخمسا تراک ندروآ نورب یارب . تفر

 هدزو آن و رب هک اد یزیچودرب بیجب تسد
 هجوتم ًاروفیلو هاد تسدخشپ تسدب دوب
 یلاب ددصياثکسا .كيتراک یاجب هک دش
 ات درب شیپ تسد . تسا هداد وا تسدب
 متسا وغیم دبشخبب : تفگ و دریگب سپ ارف7

 مههب ادمنیزب و تراک
 ! دان بیج ردار سانکسا تمدیهشیپ

 ۱ تقک و دونک اد ویدوتسا ربدم قاطا رد
 ریفامش تیزب ده تراک کا ء ان دیه مرتب

 روضحدوتسنا وتیناهیدوزنیابدوب :نبا زا
 ! هب وش بایفرش وبدوتسا ربدم
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 ًح
 رد « ریه ر وتکد و

 هل ارم

 بن سم

 یاههرابش

 ِك ِت س اف !

 روطن امهزول

 دن رف

 رد طقف هکلب رهاوخ

 ته

 دوشیمهداد شب امت مک

 رف شن ادزب و رپ یاقآ

 امش يا رب

 تشون میهاوخ

 (زاوها) فادن - ع یاقآ
 رد «تاوارک كين » لاححرش - ۱

 لی 2- ۲ دشدها وخجردیفا رگ ویب هحفص

 هرانک امنیس زا هک تسا یلاسدئچ «لسار

 هدومنن تک رشیدیدج ملیفرد و هدرک یریگ

 (زبرب) ق - ف - | یاقآ
 -رنهیاب یادصصق رد ماگنه هج راخ رد

 دننک یم طبض شتاک رحاب قباطممهار هشیپ
 ملیق یاهتمق یضع روت اسهراب رد اما

 لیلدونوسماسو و «روطاریمایامسوه
 مادک دیمهفب امش دنتسا وخیم رک ا تفک دیاب
 دند رک یمن روسن اسالصا هک تساه تم

 نایچاشامتهک تسا نیا یارب الوصا "روت اضا
 دنجبنت 3 اقتمسقنآ

 (زا ریش)یداحس نیهم هریشود
 و ورنومنیلیزلا تیم و ترهش

 تسا هزادنس تای تیره ادیجپ رجول اچ

 هدچبا دنرتتز ات ها سیقشت بم
 دفن آراد یسک رهاری دعای ناندوج
 لل ام اید بل اچ و همش کیا یتموتس
 یباییز ۳: وداگشساخا روابط شام ش ریدذپ

 تامین نا ۳

 یزاب هطساوب اددوخ لبق لاسدنچ
 رد ۰ تسا هداد تسدزا دن یابگ

 دزوم زاتسا رتهب زین ویدار ناکدنتا
 . دیئامرفب لاوئس هرادا نآ

 یدمحم كنش وهیاق آ

 ول رد تغآا مدنی ۲ شاهتللف - ۱
 شکلدوناب - ۲ دریگیمرارق تحب دروم ام

 یوبدوتسا - ۳ دنکیمن یژاب یملیفرد العق
 یولج ار مفرشو نوخ» ملبف طقف انابد

 یورشکلدوناب سکعپاچ- « د

 اب مه ام دوخ اقافتا « درادن یب
 تصرف راظتن ارد اهتنهمتسهقف وم

 یرایتخب زی و رپیاق آ
 اسب الومعم اپملیف یاهروکد - ۱

 دشاب هدافتسالب اقمهزاب هچنانچ ملیف نایاب
 ار اهنآهنرک و دوشیم یرادپگن رابنا رد
 یویدوتسا نیرتک دزب - ۲ دن ربیم نیبزا
 راک لیاسو نتشاد و تعسوتیح زا ناپج

 تشادو ویلاهرد ریامنی ودلک ورتم ینابمک
 < هخرچوددزد» ملیفرد ون اکنمان اولیس - ۳
 -وزتا» ملیفیلصا ناکشیپ رنه و درادن یلر

 , دنتسه 4 ینارویجاموت ربمل و و 4الوبتسا

 1 ته تورا

 1 ءاک رش و ی و راد رتخا هزرش ود

 ندولایفوس سکعدوخ مقومرد - ۱
 هرزاتس هک العف - ۲ دیسردهاوخ پاچب مه
 - اناولیس هب تسن ادیجی رب ول ولانیج لابقا

 اناولیس . دراد یرتشیب ششخرد وتاگنم
 یونیلوسومو ملیفید وزب ودرادهچب ودون اکنم
 - ۳ دید دیفاوخ نارپت رد اروا «نزهاد

 . درادلاس < رولیت تربار

 دنس رخ نژب یاق
 یشورف ام هلجم یاه هثيلک هنافساتم

 , دشیمميدقتلیم لابکاب هنرک و تسین
 ینامعن روپ ربءاياقآ

 هلجمندرک یگتفه دیئامرفب رواب - ۱

 ملیف - ۲.تسین ریذپ ناکما رضاح لاحرد
 اهتنمدوب هدش عارتخا لبق اهتدم «دادوپ »

 رب و ملیف - ۳ درکتیلابقتسا نآذا یسک
 ناریا ردزک ره ار «یدعپهسو ای «هتسج
 لاسما پوکسامنیسملیف یلو دید دیهاوخن
 دشدهاوخ هدادناشن روفوب یئامشیس لصف رد

 - ول لیعامسا اضرمالغ نایاق[,

 یادلاخ هلاحتف
 زونه «ردنبدزدو ملیف درومرد ۱

 اب وقارعرد طقف

 رو - ۲ تساهدشهداد

 و هل اقمیلبخ نونک

 ربد -۳دیی امن هعجارم
 همزا هک تسیاهلئسم اه
 و هدشهتف رک نآ عفد
 ۲ مياهدید رکتنآ

 :ریاسو امش هاوخ

 هک میرا ودیما

 ., دیشاب هتشادن

 ادسه زیش ود
 5 اوخب تب

 كي ؛ فیطل

 می شج زا
 اسر پاچب هرابش



 اب دوپشم هراتس نیا هک 5
 52۱9 ارت  نامیلس تم

 امتیبیو غارسبام ت
 | اب یعاثک دونکیراک نی

 ۱ هک ولذااد تیرغوی
 سکچیها در سکعنیاهک

 را رصاامتسی روت اکی راک یل و ت 0
 ادوا داشک ناهدو دنلب یاه ه در هک 1

 دعغاک یروکی رم ات

 لایروداب هارمهاد دوهشم هراتسنیا 9 هدرک كک ام تسیروتاکی راکب و
 لاسدا تاقبام ءریادب هدشت لطاب

 ۱ هس رفت هی هعرق مکحب مهام ات
 ۱ . مینک میدقت هلجم ههایکب
5  
 کس وه شیامز ۱

 ۱ تدزب و مهم ملیف جنپ دادعت ریزرد
 ) رد اهن ] تارابعو تاملک هک هدشهد ربمان
 یا رکف یکدنااب  تسا هتخير مه
 ۱ حوضف دوطب اداپهن ]زا مادک رهمان دیناوت
 نوت نیهنیئاپ دیتناوتن رکا « دیئوکب
 . دینک هعجارم

 تشاد

 ۱ تعیب رد یاهناکیب -۱
 نرت هب نیل و راک وتاب تشک ز اب - ۲

 دادینیرت ود یئاکحیرماكي سوه - ۳
 سیداپ هثداح - ؛

 لبق دامشیت اهنیستام ولعم خساب
 ۳2 یودا - ۲ دولیت تبازیلا ۱
 ۳ ۱ و و پروت دداچید ۰ م ۳ ۳ هایسلک -- یبآ

 . < ررفهدو 2

 بس و - ييم رس و مر پی» وتص و و 9 1 ۴ 0
 ۱ - تو جک 7 2

 تعرض ریو
 ۳۸و رامش

 سس اهینهواتت تنسیم
 

 همای ام
 1 ار ر وشک مادک یامنیس تعنص

 ؟لیلد هچب و
 تساهرامش هدژاود هقیاهنیا تدمودش دهاوخپاچ تب ونب هدیسر یاه همان

 دیت ام ایا رد وخ یث امنیس تام ولعم
 راب ود هشیمه یچتسی ملیق رد - ۱

 هدنتشادتک رشیناکشیپ رنه هچ «دن زیمكن ز
 | ادرق»ملیفرد ار<الریم»شقن - ۲

 اعیا ۱ ؟دومتیماقیا هشیپ رنه مادک < تسارید یلیخ
 < ویشا دوهناتیپاک »ملیفنادرگ راک - ۳

 ۱ ؟ تشادمات هچ
 هشیپ رته ظاحل زا تیح همه زا ایلاتیا یئامتیس ۶ تسا روشک مادک دل وتم تم رکیددووآیم تسدب .نایج کلام | دوس نیدمک «پوهباب » - ه نیب دد یتیوبحم دراد هک تسا ایلاتیا ۶ دناهدرک یامتیس طقف دروایب تسدب اردوخ هتشنگ یزاب رگیدکی اب ملیق مادک رد « رومیاو تسویسمو ترهعلتتبموتعز تالوضحم | سیرتاپوشرمه و «نیلفلودا> - <

 ؛ بوخ نادرک راک . بوخ هراتس « بوخ (دعبهرامشرد جساپ)

 5 تسیک زا اپمشچ نیا

 یانتتس تحنص + ک تسا یتادم دنچ
 یتمی دوویلاه,یروآماسرس روطب ایل

 . دریگیم درادا ر(ناهجییامنیس تعتیاب)
 ندادنو ریب ابدناوتیمت دوویلاهید[

 و دوویلاهاب دناوتیم بوخرایسب یاپملیق سخالاب و بوخ روسیژر ؛ بوخ تسیزاتس
 رهژاهک دشابیمايلاتیا یانیس تمنح اریذ دیامت یریارب اجت ۲ نانک راک و ناکشیپرته
 هک ی مق ومات هدوشتیراددوش یششوک هتوک
 ناعدادتنا وقوذ هشیمههک دنکیمیسو دهاکیم اپملیق یتداجت هبنجزا تسا نکسم
 ملیفژا مد رمهک تسا تپج نیمپب و دهدب
 لابتتسا نیه یپ دنیانت لابقتسا دوویلاه یابملیف زا هک دوتیم هدیدرتک و دنیامتیم یاهیاش یب لابقتسا ایلاتیا لوصحم یاه
 یب وخ رایب لیلدیئایلاتیا یاپملیفزا ندومت
 رتشیدیاب ار ایلاتیا یامتیس تمنصهک تسا
 و تشاد تسود رگید یاهامشیس تسنصزا
 .درو۲ رامشب ایتد یاهاشیس نیرتپبارنآ

 (2ا ریش) یل ودهرد دمحم

 هداتس نیا ایآ) هقبام ناگ دنرب
 ۳2 هدامش(؟ دیسانشیما رب رفلد
 (رهشمرخ) وجهفرص هویتم هزیشود - +
 (دهشم) یتیپمنی ورپ وناب - ۲
 (نارهت)ناییساهطیاق ۲ - ۳

 (ناهقصا) یدویژ دوحم < -
 (تارهت) یماوقكنشوه < -

 (نارهن) زاونشوخ نیسح <

 ۱ وت اگنعائا ولیس -. حیحص باوج

 . دنچ نیا و متعانک لاح نایب ارت ۲ اذل
 7 5 ۰ 23۳و ایم رس

 و درم "اهت] زا یکی « دوشن هاتتشا
 ملیفدد اد یلوا ؛ دنته نژرکید یات ود
 ملیقرد اد یمود رفن و 4تبمورت یاونو
 رد ار یرخآهرخالاب و «شسوخ رابخاو
 ره رد « مياهدرک هدعاشم «ء«رجنی» ملیف

 هراشات دیتخانشنار اهت ] مهژاب رکا لاح
 » دینک ریص هدئی"۲

 حیضوت
 < نیمز» ملیق ز ربل ااتیسرد هکنیاژا لبق ز و رود
 هلاقم  دیایب هدربیور < ردا رب لتاق و مانب
 هراچ رگیدنوچ و دوب هدشپاچ هلجم رد نآ

 ۰ درک شوع ار هحفصنیا دشیمت و دوبت یا

 ک

 3 ی اد زن



 ۳۲ هتفر دابربو فورمم ملیف

 ِ_ِ ,یش و اننعایب اوج كپ

 دز ملیت 0# ماین

 رد زونه ,شا ,یقشع یابههیص هصویمخم ن

 اب دناوتب یسک دو ریمن روصت ومدشن هدید ریخا یاهلاس

 دزاسب مه زاب

 فر دابرب» ملیف نایاپّزا سب لبیک ث رالک
 ررن رتانال «یقثع یایههتحصردناج < وناباج همه و

 وخ هعطق هعطف اون ] نایچروساس یجیق دننفکیم هم

 <وناباج همه ملیف و تشذت " سی هیضق هتاتخشوخ

 3۳5 ف نباشی .دمانوریب روناس هرادا ز

 ۱[ شیامن عق ومردیئاخی رمانان زو دشورپ ور یبیجخ
 2مادکیم رن رتاتال بل رب بل لبیک كرالک هک یمقاوم رد یشیامن تردق و يرهانخ یلاسز متتاوت یم مهو

 .دیشکیم غیچ يشوخ و تدل طرقزااب و دنتفریملاح یصاعشایارب هتلا) مب مکن رظ در هتک روایتخ تیم

 | 6 ناکشیپ رثه ناطلم » بقل هک دوب ملیف نیمه ردیزاب
 6 جات ودشهدادلبک ك رالک

 ۷٩۳۷ لاجردینمی تیقفومنیازآ لیق
 یا امود ردناکلا رسیرنازاسابتقا « لیماک و

 یوزرولیت تب ادیوب راک ات رک كارتشاب < ایلماک وا
 هک یقشع .دوبامنیس یقشع یاههنحص نیرتابیزلماشو

 و متوشیم وربور یرت ,مهاشامت و ر یاه هنحص ا.تس

 تك رزب یقشعیاهملیف رد هژی وب دیاب

 تیفو رحمتماد هشنمه فو رعم یاپملف یفتع

 یقشع؛ یلاپملبف نسب هکاساهچ وتصا هدوب اپن

 اجا . تس وب. ننآلوا یاهلد ناگشیرثه ن 

 هنح هک یاپنلیفزا .تسا ت 9 نی هتبل

 خی دات هد ودرک ,شومارف ناوت یم ۲ ت و هشع قاه

 «كانیرت و تاعافترا» ملبفیکی ۰ هدنامناوواج کی رها یانیم

 تورم نانآ یورزا ملبودنی۲ .تسآ 4 ربانیج» ی

 سابتفا « هتن ورب تول راشو و « هنن و رب یلیعا و" هدنبوت رهاوح

 رگ ره ابن نازوس یاههنعصةک ذوب یقتعیمیاق ویواح وهدش
 ! دش ده اوخن هد ودز لدپحاصمدرم رظن

 ردو «ندربو الیم» و « رب وا وا تدول" »ْقی 1 وا ملپه زد

 مات و یلاعنزاب اب < نیتیوننوجح و < زا دنسیدا
 ار .دنمزنهو ساسح رهاوخ ود ن ] تراک راب

 کیاههفرب» ملیفزدرندراگاواولپ یروگنرگ ....تمنسارب . دنتخاس داد سس ۳
 نشت ۲هچنس
" 



 یک رفا دیئاپ و وا یاپسیف رد [بم وصعم
 ۱3 ساق رم دنکساما ادب دناوتم

 صرضمیاهکنسوغاد یاهنش یور..+د

 نیمی اردوخدوآ ]نوخ و هدروخ ربتیا هق ودمء
 شداک افج قشاع هپ اردوخ دهاوخبماس رفناج فبع

 زی تفه«هب»ذارف زب زی وخ نب
 .دشابیمد ون یوجماقتنا هقوشمم نتف رک ش وغ

 رگیذگب هازتلاح دهان ال «دنسریم مب
 بلرپسل راضتحاتلاحرد و هدرب

 نیوتن دو |تقد و نیرتحیپع هحبتت رد و
 < باتن ردلادج و ملیف زد و ویلا كنج ز

 و كي یروکی رک ینعی ناکتشیپ رثهنب رتدن»

 رندراکاوا قافتاب ۷۱۹۰: لاسرد كی ی

 دو هرک یزاب یلاع نانج < و راحت لک یابهف
 یتعراپا .دراکاواهب ادیشو هلاو یردقن قسع

 دش ها ول زارکت رک ره اههنحص نب دش

 و هن تروصباد قشع ترویه اتیرو دروف .نلک

 هود رگ زیبا هک اشراف رق اگنچجدراچبروروعیرت
 و نخاغ ودههولت ابن دندومل مجمیرگید
 کرورفد سفت تّرع هک دندوب_وخنب و

 ربا نوچ و هننک ژاربا رگیدکیب
 مخایاهلاس رد.دشکبم هلعش ود رهلدرد قشع نشت 1" , 1 رد یشع رثن ] هک دشولعح

 ترران هدزب ْن اد دوخ قع

 ون هکلن ,سوساج مایف ی مانب "بن ار.«!دلیک و .ملیف

 دن !هتشاد بوسحم نردم نقل كدزب رتآ

 «<ت ۲,« .درکز اب,كچوکی ابشد ملیف رد

 نا تقیقح ود ًابمادن دوشم افیا ار لوا یاهلز رتسکنل تزب

 واذک و زوخرب یاههنحص هک دندوب لکبج راکت وروم یرت

 ءزات ,قشاع هد زا یاهنون و دندروآ دوجوب ۱ر:ملتف یقشع
 , دندید رگ ح ازم نیشت آ و راک

 رکیدهک <باتف ۲ رد یناکمو یقشع یاههنحص هب مجاد

 ار ابی رگمللق نیا مدار بلغا ریز دّرکیراهطا را وتین
 « ست وبتساح رج و ملبف نآدرک راک یرظن بحاصو تراپم رب وهدید

 3 وری و يلشو رولیت تبازیلا و تفیلک یرمکتن وه یلاع یزاب رب و

 ۱ نسبرت روم داج)ژو اهتیا نبدیان تباقر رنه .دناهتفک ی رفآ

 . تساماع ویساع درتابز :وتهریخا هلاس هس یفشع یاههتحع

 نددم یتعوال؟ تروص دیاب هک ی رکید یاملبت ژا
 تكارر نآ زد هکدرم ءانار

۹ 

 سوم تلید نارتیم دن دولت
 ود تزوص هحون لیاق یتداپنابمرتکاب نآوو * یسدروه

 م ی ول :اهدشرماظ اقفواب و رادباب نوشممو جداع

 نآ و  نسدوم كار یایهفرسوم لماخ دوخ ناونع مغربلع

 هدش گن فناع رب و بچع یتصرانآ رد هکلب تی رتکاب

 ۰ تخاهدیدزگ هعوزفا یفدعرات آر رکبد, رنگ, و

 ۱ هنرکر وب هنوم بام وب ما کی رات 7 نما هتیلا

 . .ناوقپ اتیس خپ ران رد هکدشبه و هدوب یرگید ان ؟اهنیازجب

  هتفوخ موی ءلدک ره و هدیدرگب وحم نادبداج یتدع ران

 ۱ و کاخ 2: هتشاب یلاوبب مبس نایجاشامت تاساعحا فیطات

 : 7# نیا اجابنآزا یاهکبع تمفابرأت ۲ نیا ایت

 ی 29 ]نایب یزگذ اهنآزا مان یناو دراد لاشا

 یر افوف دوطس رد هدّرینان را [-دشهثک کر وطن ام

 ۰ , دنا هتفاین دوخ یارب

 | کت احقم



 اههق

 ظ 3 4 5 داد ریمارُ ر
 (7هحفصرا هبق]

 بس هحص تیداسا یاربز تسا هدزواب
 وللطد هجیتن یسدعیولج تلف نتشاذک هب هی ِ 1

 ما هک رو 1 ۳و
 نیل 4 .تف رک میمصت هددننک هیت اق

 ناشنادرصع زو ركب یباتپم هی

 رضاح هج وجیپب شکلد مناخ و دهد

 كي رد بش صوصخم سال

 وبا هدننک هبپت دوش رهاظ زور هتحس

 مدمب نمدنوفا و كن بت ره اب و

 نیا یزابب یضاد ارشکلد مناخ یربس وت

 نیمه ملبف شیابن مقوماهدس . درک هتحص

 ..دشیم بوبحم ملیف بیام زایکی هتحص
 ملیف دنچ ًدیدج ؛نردم یاهملیق رب هوالع

 اهویدوتسا "مرک رونت زا زین و یخب زات

 اپملبف هنوکنیا رد عالطا رارقب . دشرداص

 ویدوتسا دوخ هک سابل یدودعم هدع زجب

 ۰ دوبهدرک هیهتهریغو یگنریاپسابرک ز
 یلاههناخاشات واپیشو رفتناما زا ار هبقب
 هتفرک تتاماب دنهدیم هبارک سابل هک

 ۰ دندوب

 اب تک ام هلئم رکید مهم عوضوم

 الثم هک مينيب یم یملیف ردام . تسا (لدم)

 دوشیمهدادناشن مهد زناب نرق ددندنل رهش

 قب رح همعط للجمو كرزب تدامع كب اب و

 هنابزفرطره زا شتآ یاههلعشو هتشک

 یلایردنادزد كرزب یتشک كي اب و دشکیم

 33 داف خش فتسم سون ظسو رد
 هجیتن اههنحص نیا همه « تسا هدیدرک

 ۱ [تاتسرهش زد اه باسح شوخ و لامعف ناگ دنبامن

 أ

 یفیرش اضد یاقآ

 دنتشملباب و هاشنامرک ردام ناگدنیامن ینابایلک نسحم ویفیرش اضد ناباق آ
 زی ش ورف و تف رشیپ یا رب ریخ میل و لاس ای ض ره رد هک
 اهن يدنتفارش و ییاسجم شوخ دو هددوآ لمسپ ينادارغ
 + تسا هلجم

 (۱۰ هحفصزا هبقب)

 رکشا یهایسو هشيپ رثه 4۰۰ یو , دادیم
 رب ژ ربثک هدع نبا هک تشاد داد دارق تحع

 نکسم «لیو سلیا > ددعتم یاهرداچ

 -رئپب یو هک دالد ۲۵۰۰ لباقم رددنتشاد

 ریارب نیدنچ دادیم رلیم هتسد ناکشیب

 افتانامز نیمه رد . دشیم شریف داف ا

 داد خر یبیجع لاح نیمه ردو هزم شوخ

 اب ثروشم نودب سنیا كيرش «ناموب >
 یدادرارق < لآ وچوم» ینابک ءاک رشریاس

 لاسرویت وبیویدوتسا بحاص هلمل لراکاب
 رایتخاتحت اد سنیا یاپملیف هک درک دقفثم

 داد رارق نیا زا سنیا یتقو دراذگب وا

 دنشابیمتکام ناک دن زاسیداتسا و تراپم

 رارق هک یت زامعورپشره اب و یثیش رهزا
 یود نآحرط لدا دوشهتخاس تکام دشاب

 نادزک راک بیوصتزا سب و هدش هیهت ذغاک

 كيءژادن اب هریغ وهتخت ؛اوقم هلیسوب ارنآ
 یهتنم دوشیم هتخاس یئیش لصا مرازهدنچ

 صیخشت هکد درک هتخاس یمیبط یردقبدباب

 یاهیسدعرنهنیا ودشابن نکمم لصا اب نآ
 یکس و رعءابشا نیا هک تسب رادربملیف نی رود

 نا مينبیم ملیف رد هک یستروضب ار
 دز ومود یکب زجب یزاسلدم تعنص , دهدیم

 یناریا یاهملیف رد یلک روطب ۰ یئانثتسا
 یکی ددوتسا هتف رگن رارق هدافتسا درون

 ماجنا یعیبط ریغ یاهزادناب زین دروم ود

 ۱ دوج وزهب شمدع : هک هدش

 ۳ یا[
 یاب ایل نس>

 نیا قیدصت دروم

 : هلمل لراک هک دشراد

 رب اد دوخ یاهمل ءیاه

 لآوچوم ینابک و
 هردشو نین وخ یاهعازن
 وبدوتسا ودنانک راک و

 اوعد هامدنچ زا سپ
 یفلیم تخادرپ اب
 اخ نایرج نیاب « هلمل
 دچ سئیا سمات

 اد رک راک ار« نات ژ رب
 | رینشک هقناسم كب

 , درپس ناج مار

 امنیس تعنص یارب

 ۱۱(  هحفصزا هیقب)

 .ریمولیاخیم هدروخ ریت
 ناب هی رک و هتخادنا

 لتاق وهداد ناشن

 ۱ و هداتفا نیمزرب
 مر یپو هتشادرب
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 یناخ» دننه ناورهناخیوس ودن ۲ هک ی ماگنه - ۰ دننک هراب هداپاو< مناخ» تسا كبدزن درگل ویاهک
 هنالهب یرفنودو هدشاوغا «شودب هناخو یاههسوسورنآ رد

 تخب زا اما دننک ی مهلمح ناغرم ی
 . دنکی م ریتتسد اروا درلد

 یدسسدهدیمتاجن اروآ وهدیسررس ش ودب «

 ۳ "۲ كس كر ث اج
 یاه كس یروآع مجرومام دب ۳

 دنچ اب «مناخو « درگاو تاناویح م گتشادزاب رد - ۱

 انغآ «یفات» و< لوب و« < و ردب 2۰« سی روب »یاپمانب رگیدكس

 متام «كب > یل و دنیاب ربا رب و لدهکد ن رکیمميمصتاهن ] ودوشیم
 دنکیمفب رعتاهن اتساد« شودب هناخ»> یاپبن ارذکشوخ زا و دوشیم

 هب ار «متاغو تیقفوم نیاراختفاب مشودب هناخ ۸

 امت 4 ناروتسو بحاصینوت . دنکیمتوعد « ین وت » نارونس
 تنم كي دوخ زپشآ قافتاب هکلب دهدیم اهن اب یلاع ی

 دئاوخیم اهن یار

 دن قحاب اروایل وددرکی مزابهن اب «مناخ» هرخهلاب بت
 ایت عود هاخ» دن تب یم ریجن زب هناخنوریب رد یصاخ یسانش | یاهبت یور ار ش قوتممو نشاعودنیا -  ٩
 تسدزا هک« مناخ و امادنکی هاوخ رذعهک دوریم زا درت ماکته سم هب «شودب هلاخو دیب زور جیمو دن ریمرخ

 (درادهبقب) , دنا رمدوخ زا او .تشا یتایصعوا هاب شیب 2 دیقیب ودا زآ یکدن ز كيمه وا هک دنک یم داهنشیب
۱ 

 بس ۱ هحفص ۰ ددرگ رب هناب هک تشیاشاهفیظو دیوکیم «مناخ»>ی*
 ۱۳۲۲۲۲ ی _ ۳۸یرابش



 ها ربا یا

 (۲ هحفص ز

 سابتقا یلیققباسیالیف زا الوصااب
 تشزو طوب رمات یاههتحص یرادقم دتنک

 تشپ .«:یگند >
 نوییک و هد رک فیدز مهرس
 «:هدافتسا» یارب روشک ترازو تاثیامت

 لابتتسامدع نامه.دندرو ۲ هد
 وت نی رتک رزب اهت [ رخست

 اهملیفناک دن زاس عون نیاب 4
 رتشی دا ریآ ملیف نيا درومرد .دوشیم هدر

 شیامنهزاجا الصا هک تسا درا و ینأاسگ
 یتسابیمت اپنتهت .دنداد اد يمليق نینچ

 هکلب داد شیان هزاجا یملیف نين
 یا یتسیابیم ارنآ لوئسمو هدنتک هیهت
 دیشک همک ًاحم زیم
 هداتسرف هسن ارف هب ار یفیثک یاه هنحصنینچ
 ناییومنارف ان دوش پاچ اجت [ رد هک تسا

 یبو یکدنام بقع ربو دندنجب ام شیرب
 تاکت نیاب تبن دوما نیلوئمیهجوت
 . دننک فسأت راپظا

 ندیدهک تسمه یسدان یاپملیف یّسعب
 ءزادنا نیا ات لاذتباو یچوب مامتاب اهن
 تسپ رانس؛هدننک هیپت هی وتسین رو زا رتشا
 یدارییا نادنچ ناوتیمن نآ نادرک راک د
 یتلم هک هدشن هدید زک ره اریز تفرک
 هیپت .دورب هلاس دص هد هبش كي دناوتب
 یجراخ یاهروشک رد یرنه یاه راکهاش
 رداهن7هقباسو یبداو یرنه یانغ دولوم

 وطب ار زیکت 1

 هژاجا اب

 نچ هب

 تآرجهچب دیسرب وازاو

 | لوط لاس یاهلاسو تسا یرادربملیف راک
 یاههارو دش فثک راک یابلومرف هک دیشک
 زک ر هو میناوتیمن ام.دیدرک صخشم یرنه
 دنچ تدم ضرع رد هکدوب ميهاوخت رداق
 دوخ (دش رکذ هک یتاکت هب هجوتاب) لاس
 ,میناسرب اهن ]یابی ار

 مزال تمحزو ششوک و تقو اهلاس
 رثهو نادنمرنه؛نیدقنم كمکاب هک تسا
 ناریایامنیس تمنص هتسکش یتشک ناتسود
  میناسرب تاجت لحاسهب ار

 یامنیس تعنص كي هک میراد هدیقعام
 دوجومیرنه لوصاوساسارب یکتم یموب
 و دن ابن لاح نیمه رد هراومه هک یطرشی)
 *ارن ]دیاب و تسامزالام یارب (دنک تفرشیپ
 تمنصداجبا اب تقفاوم نيا اما درک تیوقت

 اب تقفاوم هب دناوتیمت ناریا رد امنیس
 دیاب . ددرک ریبعت یسراف یاهملیف یضعب
 رانآداجیا هب نادنمرنه هک درک ششوک
 اهنآراش هست زاو دنوش قیوشت یرنه
 تفرک كمك اهملیف یرثه هینب تیوقت یارب
 .هک هچت" هنابحریب ندرکدروخ اب هنرک د
 .دیسر میهاوخن یلاجب زک ره؛تسادوجوم

 ۱ .س مهار ق ووحعسح دود ۱ ِ ِ ۲ ۱

 او سد )
 نتخادنالیمو یشزرو و یساب ورک تایلمع
 ندش هریغو نفلت و ویداد اب ندژ ریجنزو
 | لوا هجرد حالطصاب یاه رتآت نس دراو
 | یک ریس(] لوقملا ریحم تایلمعو دوشیم ام
 | رته نیشناج « ینیچ و یدثه ناضاترم
 ۱ . ددرکیم رتآ شزراربو لیصا

 الوصا امرکا تساجب ردقچ نیاربانب
 زک رها هتاخاشامت درومب واجب الماک ظقل
 | هیزعت یور رتات مان دوخب و مينکن كرت
 1 .میداذگن دوخ یاپبناوخ

 | ملع رد ینالوط قیاوس هک یروشک
 | هتشر رد یدنمجرا ناداتسا و دراد تاوصا

 | هب نآ یتونک یقیسوم عضو هتشاد یقیسوم
 نادنمرنه هک تسا هدشراچد یتکالف نانچ
 یجراخ یاهروشکب رنه نیاملسمو یعقاو
 و دنا هدرکاد ام تیمات كرتو هدرب هانپ
 دوخ تولخ واو زنا یاههشوکب مه یاهدع
 یاه رتنعیطول یا رب الماک نادیم و دن |هدب زخ
 هک یقیسوم , تساهدش هتشاذگ زاب یدوخ
 تاساما دیصتو فیطلت داد یمهم ,شقن
 هدنهدرجز شقن كيامروشک رد دنکیم یزاب
 رد هکیئاه وک دنلب و دراد اد رو[ باذعو
 دننکیم شعب ارویدا ر یتیسومرانک و هشوک

 باصعا فیعضت زج یاهقیظو دسرریم رظنب
 دن رادناپن ۲ یحور یتحاران دیدشت و مدرم
 جاجوعا و تسزاراب چیه رک ره دیاشو
 اد ام یقیسوم هدننک تحارات رثایت ویدار
 هک میناد یمت بلغا ام ًاتیقی .دشاب هتشادن
 هنا زور یاه یتحاران زا یمپم تمق لتاال
 نام یحور و یرکف نامتخاس ءزج هکام
 هب اهتقو یضعبو - نداد شوک هجیتن هدش
 یقیسوم عون نیاب - نداد شوگ دابجا
 +.. تساهدنهد باذعو خلتو رو آ ناقفخ

 یروفادینادرم تینج
 لاس لیاوا رد

 |اتیا فورعم هدنسیوت

 راپد < یچیووکارب

 نم لاسکی یطزادعب هک مفساتمرایب
 دبدشریغو یحطسار دوخ یاه هتشون نیا
 ی یاهلاقم نینچ دوب رارق الاحرکاو منیبیم

 زا هک تسا هدوبن دوخیب دیاش تفریم یکدنزب مرهوش 39 )توس 2 مسوتم ارمرکف و حفد | شیپ رت دیدشو رتدنت یلیخ مملق متشوت
 هدوب لوا دتمام نيب لثملابرض نیا میدق

 ؛ لاسداپزا غیرد لاب لاس هک
 ۱ نیرفم.دوجوم خلت تیعقاو تنيا

 و یمسیاهتنم دیاب رثه یقیقح نیدقنم و
 و عاضوا نیا ندز میب دداردوخ ششوک
 ۱۳ ات نیا . دنیابلب رثهلماکت ريا اب مدرم و تفرشیپیاربنشورو كاپ طیحم داجیا

 تفرعم.تسامنیسرثه تمسقردام تحب
 زاتسا فیضرایسب ام روشک مدرم یئامنیس 7 اف رصو

 زونهو درذگیمن لاس» ۰ زا شیب امنیم سع
 رگیدیاهمرف لئمات تسا یقاب تق و یلبخ
 .امنبس  وهتفرک رارقیلیصاو مکحم یاههیاب رب رثه



 مسق دیابوت ... یتسهیدرم

 ۰۲ هدبلوق تردپ

 مود , دسرب یاهمدص واب

 د دامتعا نیمز یوررد یا

 سک چیپب اد اهلوپ ندرک
 ۱ یهدن زورب

 ادب دیابن مردام -
 او ... رک ره « هن -

 وصدخم ... هناقمحاتاساسحا

 تسا رفن ود امش لام

 نک دنلب ار تتسد الاح



 لحم تساوخیم و هدناشن دوخ یوناز یور ار «لرب» ۰ ظعاو یره
 ..یلودس ری یوزا ار هدشیتخم یابلوب

 رارق رثأت تحت مه ار اهدرم هکلب اهنز
 ردام م الیو » هب طقف وااما دوب هداد

 دعب یاهظحل. تشاد هجوت ربراه ناکدوک

 ینتسب ناکدرد الیو هک ینسم نز ۰ یسیلآ
 دیشک یرانکبار الیو درکیم راک وایشورف

 تفک و

 سکیب یاههچب نیا ناجرهاوخ
 زا ات دن راد تسرپ رسو ردپهب جایتحا وت

 نیاژا سکچیه هعاسلا دنک تبظاوم ابن
 ار دوخساوح. تسین رت بسانم نمّوم درم
 هنرک و رکن میصت رتدوز و نک ممج

 ؛ دییاق دنهاوخ ار وا رگنید نارتخد

 تر ی مپ هی زا
 هنیفد هراب رد هبترم دنچ نوچ . درادن
 دنکیم روصت وا . درک تبحص نماب رپراه
 ..میوکیمن و منادیمارن [ لحم نم هک

 تسادخدرموا ؛ ناج رهاوخ هن

 دن رادنیراک تایدامولوپ اب ادخ نادرمو

 یسیلآ .مس ربیمو منکیمادص اروا هعالا

 وااب یتدم و دنتفر ظعاو بناجب الیوو

 دونشو تفک دهاش هک ناجو دن درک تبحص

 دوخدوجومامت دد تهجیب یترفن دوب اپن آ
 . درکیم سح

 تنگ هناخب رید یمک ناج بشن[

 .. ۲۴هجفص

 هرجنب دش كيدزت ناشدوخ نامتخاس یتقو

 دش دراو طایتحا اب . دوب نشور ّقاطا
 ورف یگ دزب یلدنصرد هک دید اد ظعاو و

 دورواب . دنکیم تبحص شردام اب وهتفر
 ظعاو دندنام تکاس ود ره هقیقددنچ وا

 دع و درک هاگن ار كدوک یاپارس یتدم
 تک

 یاهتبحص زا مه وت تسا رتپپ

 میمصت ام یشاب عالطا اب تردام و نم

 ردپ یاج نم ًادعب و مينک جاودزا میتفرگ

 ردپ یاجب نینچمه و . . دوب مهاوخ وت
 «لرب»

 تفک راکشآیترفن اب ناج
 یریگب ارم ردپ یاج یناوتیمنوت

 واب هجوت نودب ظعاو .. متسین یضار نم
 داد همادا

 میوشیمتسود رتشیب امتءانیازا -
 مغرد .. داد مهاوخ هداوناخ كي لیکشتو

 و رتف.رد میتسه كيرش رکیدکی یداشو

 لوبو تورن ودوب میهاوخ مه اب یتسدکنت
 داب رفناج !مینکیم جرخ رگیدکی اباردوخ
 : دیشک

 نامدوعب طوب رمام یتسدگنت ورقف -

 .. تسا امدوخب قلعتم مهام لوپو تسا

 س
 الی و وظعا ویره دمب زود

 هک ی اهنبک لیبم وا ردو دندرک

 رو ددتشن دوب هدتام راک دایب

 دا ار دوخ جا هدزا لوازور

 ۳ ابن یتقد ۰ دنا رذگب

 ؛ تفک ناج شددا رب

 . تساام یاباب الاح

 ۱ یورب اد دوخ تسد ناج
 ۱ تلک تینابصعاب دراذک

 اروخ مسقوت « لرپ -
 ات ی ابا .,یاهداد لوق اباب
 ۱۳۳ لری یک

 یره اباب . یناج
 مداد تسود یلیخ اد وا نم

 میقتسم و تفرکاد وا یاه

 یم یعس هکنیا لثم تسی رکن
 و هناکدوک حورب وا یاهمشچ
 دن  یاپیدیلب و دنکذ وفن
 یلادص اب دعب .دزاس مجم
  تفکا

 ز تقوچیه وت لرپ
 اوخ نیرفن ارت اباب.. ینزب
 .ینزب یفرحیدادن تأزج

 رود یتقو زورن ۲ بش
 هدیشوپ باوخ سابل الیو
 تحت رد ادخ درم دش دراو

 یاهفایقیوالی وندیداب . دوب
 ً : تفگ و تفرگ

 نکن دوصت البو

 دهدیسم دن ویپ مهب اد حود

 هکدشاب یبیترتب دیاب یحور

 سنا نم ابوت ناکادوک هک
 راذک نابم رد نماپ اد دوخ

 * منادیم .. یره منادیم -



 دنک راداو تعاطاب اداپن 7 وهدرک
 یدوزب

 شرهاوخ و وایک دزب رطخ هک درک سح ناج
 فالخرب هک دوب نثیطم. دنک یم دیدپناد

 تتوچیه شردام  دیوگیم یره هچنآ

 یدب هتداحامتح .دنکیمن كرتاراپن ] همدقمی
 نر ش هجو هداتفا قاقتا وایارب

 دناوتیم زومرم درم
  دشاب

 هتشاد تسد هن داح نی

 ژاو تفردوخ یاپس امل فرطب یر
 هدنلب دزاک دو

 و دروآ نوریب ار ش

 الیو فرطب یتقو . در

 هرخ و هداتفا باوختخت یود 7 <

 ...درکیم تیحصبل ریذ» تسیرگنج

 0 2 میاش هدکهد رد دم رود توت
 راوسازناشدوخ هنهکل ییمرت

 رک هناخ ز
 تگ تسب ناک درد. تینا هتخیر

 |رهیضق نیا ید

 تا نآ لای -

 ۳)یرامش

 فی رعت همهیا رب

 ریزارس شنامشچ زا

 امتیس یداتح
 مو یودم] هناش یرهیتفو «بش

 زیم یورب مکحم | ددوخ تشمیر ۲ ی : در تیره ء منه
 دزدایرف و تقوک

 .دنکی م یلوضف هک هدرک طلغناج -
 و دروآ نورب بیج زا اد دوخدراک دعب

 یریمآ دیدهتنحل اب و درک اب ار[ هفیت
 :دادهعادآ

 لوضف یاههچب یارب ار دراکنیانم-
 71 داد هد

 اپل وپ متییب وکب الاح بوخ .ماهتشاد هخن
 :تفگتعحوو تارطضا اب ناج.تسااجک

 تسباردراک یناطیش یدنخبل ابیره
 تقک و دراذگب یجرد

 «یره» هک درک هدهاشم « دیدرکق اطا دراو فافز بش رد البو یتقو
 .. تسا هدیلاوخ

 سس هحفص



 درن داجیا ول وچ و لربرد یتدح و

 دژداب رق رایتخ

 درک زاب اردراک هفیت و تساخ رب هراب ود یره
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 زادناوت یمن ریدهه دیمهفناج هیت رم نیا و
 یره هنآرمآ یادص . دن

 ؟ تساجک لوپ « رسی نزب فرح

 تقیثک ناجكسلنمهکنیازا لبق
 وا ضوعرد .

 تفک هبرک اب دوبهدمآ ناجب
 میوگیمنم .. دیشکنارواادخبارت

 یره . تسا نمكسورعنیمه لخاد اپل وپ
 تفک رخستان و درک یاهدنخ

 تشحوزاهک ل رپ «

 باختنااریب وخیاجدرمیب افاصتا

 | رد وخ تسددمب .دس یمن سکچیه لقع هک هد رک

 اما دریکب رتخد زا اركسورعات درک زارد
 هب اپدوب هدز |ردوخیک دن زدیق رکید هک ناج
 و فورظ ناهک ان و دیشک ارهچقاطیب وچ

 تخب ریرهیورب دوبنآیود هک یاهیئاثآ
 هزوک و هنپک فورظزآیهوبن اریزردیو و
 یریکلفاغهظحل كينیمه . دنامهتکشیاه

 زا تعرسب هک دادلرپ و ناجهب یتصرفو
 یرهیورباررابتا رد و هدی ود الاب اههلپ
 درو [دانیناج . دن زی رکب هناخزا و دندئبب

 ویگیهأم «یدرب» «شردب یمیدق تسود 4
 هتشادكمکب حا

 ار ش لبیاوا وا

 تق ورههکد وب هتفگ واب

 یم هناغدور كيدزن دوخ هبلک رد هوم
 دیار

 و رهاوخ. دیدرگیم اهت ۲ لابندب یکی رات | و تیماابت لابثدن یکیرات
 زا . دندوزفا دوخیاپمدق تعرب ردارب

 دوب هتفرک ارف ار اضفهک ۱

 یدرب هبلکب دمب هقیقددنچو

 رد و هدمآ نوریب هناخزا یره

 یرانک رد شوهدم و تس

 یب ناکدوک نیاب ندرک ك

 دین امپف ناجب یتسملاحرد طقف تشادن| رءانب
 بالقدوب یریگیهاملوفشمیتق و رصعز و رن 7
 یب دسج هناخدوز رددعب وهدروخیزیچب وا
 ار شی ولک هک هدید اراپت ۲ ردام ؛ الی وناج
 مرادن اژادابمهکنبا سرتزا اما . دت |هدی رب

 یفرح سکچیپب دنوشنونظموا دوخب اه
 هجنانچهکد شنتمطم رکیدنأج . تسا هدرت

 ابن كرم دتفیب یرهلاگنچب هبت رمنیا
 هنهک قیاق رکقپناجناهکان . تسا یمتح
 قیام اردوخ دنتسناوتیمرکا داتفا شردپ
 یتقودن درکیمرا رف هناخد ورءارزا دئن اسرب

 ار اهن[ یره دندم۲ نوریبیدرب هبلک
 فرطب هتسه7 طاتحمیچراکشكي لثمو دید
 دندیسزهناخدور رانکب یتقو . دیود اهنآ
 زا و دوب هتفرک لثب رد ارشکسورع لرپ

 بانط ناج . دیشکیم هزایمخ باوخ تدش
 ارن] و درک زاب هناخدوررانک زا ارقیاق
 دنچ دنتسشن نآ ردلرپ قاقتاب و دنا رولجب
 رد هک دشیم هدید یرهحبش اهن ] یمدق

 :تفک دشلب یادصاب لرب .دوب هی را رقیوجتسج
 رتخد یادص زا « میوریم اجک ... ناج -

 هدشبآ درا و یماراب ودشاهن ۲ هجوتم حبش
 ؛بآ]یادصناج . تفراهن ۲ قیاق فرطب و
 ارقیاق درکیمیعس اوقمامتاب و د.نشیمار
 بآ دلت نایرجب وهدیناشک هناخدورطسوب
 ره و درک زاب اردوخ دراک یره , دراپسب
 هدنابتیزیچ دشیم رتکیدرت اهن اب هظحل
 نایاپ ادیرجامو دریکب ارقیاقهبل هک دوب

 دوخدراک ء ظعاو یرهء دوب هدیشک زا رد رتسب رد الب و هکیماگنه
 .. دروآ دورفوا یولگ هب مکحم و درک دنلب ار

 ۴!هحفص سس
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 رج نیاقهک دناسر

 . داتنا هناخدور

 3 )ه یمود تدع
 :تف ریم ولجب هناخدور

 ار رانکب ادقیاقناج
 :وور لحاس نایناتسور
 هبت رمود و شمس

 . دن دادیم همادا

 اوز ور حبص . دن درکیمن
 اوو دید اریاهنهک و

 و دن وش جراخ قیاق

 .تشادمان لشا رریپ مناخ

 لکیه یوتءلاس تصش
 بل و هتشاذگ رسب هن ادرم
 1 زا سپ تشادربرد

 :تفک ودرک اپن اب

 : سح مک مک ناج
 نایاب اهن آیکراوآ و
 ور دناهتفاب یتما

 زا مهرگید نارتخد
 لشار هک نتسمه

 ۲ هزاب ردناج
 ازج دوب هدادن یحیضوت
 2۱ رامادن |هدرمناشرد ام و

 ابن ]طاتحم راتفرو
 !اپن] هناکدوک نایت
  رتخد یبور زورکی



 ؛ ظعا و ی

 ما هل کل ن داح هچب 1

 2 رد هک تفگ لش

 ار دوخ و هتفرکار لرب

 عتاب لشاد تسا هدومن یفرعم

 ؟ دماین اجنیا روطچ

 عارسزور دنچ نیمه تسانکسم

 , دیشکت لوط اپن ] راظتن
 رد سارب راوس لواب

 سا زا یره دشیم هدید هناخ

 كيدرت یتقو دمآ ترامعفرطب و

 وازا زیمآ ماپفتسا یهاکن اب

 ؟ دیراد یشیا
 رتخدو رپ كي لابندب نم مناخ

 ؟ تسالربو ناج اهن آ مس

 یکتخاس مسبت كي زا یره تروص

 ۴۱۶ یاحعوخ ابو د

 اپتامه.. دهدب رمع امشبادخ مناح

 سای هب ل :
 اهن ] یور رکید مدرکیم رکن

 یارب دیئادب رکا مناخ , دید مهار

 لیست یتتشم و جنر هچ ابنآ ندر
 وا تاکر ح هب انتعا یب لشاد ۳

 ادبم نم دی ما

1 
 نکادص اد لرپو ناج و رب ؛ی

 تک و درکیره هبد
 یاههچ 7 ارس

 دوخ یاههشوک رکج ی ۳

 «هدش روطچناشرذ*

 رز .ایژ نیا زا میوکب هچ م 70۳
 اعم ءدرک رارفو هتشاد رب را اخ ِ

 ج۸ رام

 : تنگ و هداذگ «لرپ» رس یود ار دوختد
 ٩ تناح۲ اهل وب )»9 مت

 هتحصهچ دهاش موصعم لافطا نیاهک دن ادیم

 تسدز]هکدت |هدوب یراب ترقن و تشز یاه

 ناجو یبور عقومنیارد + دت|هدرک رارف وا
 شعسب ناج دندش ادیپ تراع یولج رد

 اردوخو تشادرب بقعب .یمدق ظعاو ندید

 یلکب هک لرپ اما تغیو] لشاد نامادب

 دوب هدرب دای زا اد موش بش نآتداوح

 تخادناظعاو شوغاب ار دوخ و دب ودولج

 دم و دیسوب ار لرپ هیترم دنچ ظعاو
 تقک

 مسوبب مهارتابی...زیزع یتاج اب -
 تفکل شارو درکن تکرحدوخ یاجزاناج

 تردپ یتقو ؛ دوشیم هچارت ناج -

 .نکت عاطا ًادوف دنکیم ادص ارت

 یتح وا« مناخ هن...تسینام ردی وا

 ی ار سابل نیاو تسینمه ظعاو
 تسیاهدن زد ناویحوا . هدیشوپ مدرم نداد

 ار رقت اهدص تسا رضاح لوب یارب هک

 تقرترامع لخادب هدرک ی رکفلشا ر.دشکب
 تسد رد یگنفت هکیلاح رد دمب یاهظحل و

 - یس و هنارمآیادصاب و تشک زاب تغاد

 : تفک ی رههب لزلرت
 زا و داذگب دوخ لاحب ار اههچب -

 یعلت مست یره.درک رب یاهدمآ هکه انیمه

 . تفکی کتسهآب ودرک

 دیاهتخانشت ارلواب یره زونهاش
 ناتتمدخًاهدجم دش كي راتاوه یتقو ما

 دوخ بسأرب درک دنلب هدنخ دمب_مسریم
 . دشزود تخات و تن

۰.۰ 

 نایم دد .داب و دوب یاهر

 كيدزب لبشاد ۰ درکیب هلان ناتخرد

 د رکب اوخ | راپن 7 وهدادماشاه هچب هب بورغ

 و اد ی تیاصق شا ۳ فی

 و

 رد ار شدنلب كنغن هکیلاح رد دوخ د

 ران رد و تفر هناخ رپش اب تشاد توس

 هیت كایدرت . تن فیرح واظتتابهرجنب
 ت درسا یاب یادص هک دوب

 رههیاس:یگیرات رد لشارو دش
 زا ار نفت هلول دوشیم كيدزن ترامعب
 تفگ دنلب یادصاب ودرک ارد جراضب هرجنپ

 ؛ یهاوخیم هچ امزا یره-

 تاوج یاجب . هدب نمب ار اه هچب-

 اضفرد تورابدودو هل ولک راجفنا یادص
 یره نکسخ هلان نآ لابدب و دیجب

 5۶ ی یتوکس و دش هدینش

 «کیلاح تشک امرفیکح لشار
 فرطب کو زاب ربذ اد دوخ كنفت

 هاگساپ زاو تشادرب ادیشوگ و تفر نفلت

 اه مرادناژ یتقو . تساوختكىک كيدزت

 هاررد ار یره.دوب رحس كيدرت « دندیسر

 شیچ هناش . دندوب هدرو ۲ دوخاب و هتفرک

 دراک زونه اما دوب لاحیب و هدروخ هل ولک

 لشاد . درگقبم تسد رد او دوخ تكرزب

 هکد نتسیرگنیم اهناب تریح اب اه هچب و

 ندرک تشی تكنقت هلولابابمرادن اژزا یکی
 . داتفا ونازب واو دژ یره

 خلتهرطاخنابکانناج حورقامعا رد

 رابتخا یبو . دش هدنز شردپ یریگتسد

 .. دینرت - : تفک
 زاهک هامدنچ زا سپ ... ؛دندرب اجک ارت

 هک دیدیم زاب دوب هتشثک شردپیریگتسد

 تسا هدشدیدجت وا یارب خلت رظانم نآ

 لوب هلیسوب هک دیسا نیاب ءراچیب ریواه
 . دنک نیمأت ار شتاکدوک ی تعیشوخ و شیاس]

 رعنا یدادب هد حس تس
 هدیدن شیاس۲ یور وا نادتزرف نوتکات

 ینارکن و بارطصا زا رود یا هقیقدو

 هکاسرتناجو تخسیاهزورهچ . دناهدون

 نیمه یارب طقف . دوب هتشذک مه لایتدب

 نیا لخاد رد هک هجنآ یارب اپلوب

 اپمزادناژنیتهتشاد دوجو یتسل كسورع

 4 هتخوآ روادسو هدرب دوخ اب ار شردپ

 ۲ نلج ناهکان . دوب هدیرب ادشددام یولک

 دیود یره فرطب . دش دوخب دوخ زا

  :دیشک هایرقو تفوک و ارسب مکحمكسورعابو
 1 ,كسو رعنیا . اپل وی نیا ...ریگب --

 . دیرواتگب تحار ارام واپلوب نیا دیریکب

 رب سانکسا یاه هتسد و دش هزاب كسورع

 طعاواپمرادتاژ . تفرک ندیواب یره رس
 . هیکاحمالی ولتق یارب ات دندربیمارراک ایر

 4 وب لاسشوخ البو میت یله هچب و :دننک

 رخ اهم یارب لوب هچرک کتیا زا
 نازیوع هکنيا اب وتسا هدروایت
 لشادیلو دنا هداد تسد زا

 :رپم هام نوچ هشیمهو تسا هدنز

 و هایم یاس را

 خار

 وب هتف رگ

 رونی ... دینزت اد وا

 دندوب

۳ 



 ظ یه 7

 و نم رثه تاک و

۰ 24 

 دتیام رق هج وت تس و۵ رثه

 ملیف نیم ود د راد مدمصت ملیفنا وا راک وید وتس

 رگ ۱- داد رسیاق آ فو رعمناد رگ راک رظن تحت ا رو وخ

 ی زابب دنمفالع هک ینا ون اب ونأ زیش ود زا دی امن ع و

 هب اردوخ رتدوز هح ره تسا دنماضاقت دنعاب میلف

 راهب ژاساب را زلال رد عقا و ملبف نا وا

 ۱ فنن ام یفرعم ینافوف هقط

 ۱۳ ۳ ملیفنا وا راک وید وتسا

 محسوب و نا یار
۰ 4 

 راک وبد وتسا

 راصنا وئاب ی رنه هاگشیارآ

 نامتخاس سیلگنا تدافس راویدیورب ور _ لبج رج ناب ایخ لوا

 موذ ٌةتبط ات رب

 نا ربا مرتسم ناگشم رضناباق ] هب ح الطا

 هناقساتمیل و دناشکسم امشیس ارمبلغ یناریا یاپملف یاشامت ط رفع هقالع

 وعتب هک تسناکشیپ رنه ناباق۲ یاهسابل دزابم
 یچاشامت هک یزیچ

 هدربمات نایاق[یاپسابل تسا رضاح «دمیرابو رگیمنهارف ین ولطنات

 دیامن مهارفو هتخود لماک دنسب درومو بولطم رحن

 دزاسیمللدم وتباث زامیاعدا تحصناحتماو همحارم همفدکر

 « دمیراب» یگ دن زود - ده ژاساب - و را ز هلال نابایخ لوا

 یشایگ . ح

4 

 لس
 تس ارهچخیم هدننک عف ر

 ی-ودرف لوبمالسا هارراهج لوش رتک د یتدنی امن

 (دیشروخ یهک )

 اهنیس هراتسص وصخم میام

 زیئاپ یئامنیس لصفیأرب
 هدنیآ هرامشرد حیضوت

 تر ی

۰ 

 هی

 و ع هحفصزا هیقب)
 یاعیرما زا رتشب یلاب ورا
 ی تینیرک یاه ششوک

 اک دشبجوم لادتبا
 ز ارابتیس راک ۱۰۳۱ |



 ۴ ۳۵۱۷۷ دوابن و رباز ....

یاسر ددمتمیاه همان یطمادک ره وءدرک | زورم نآ شب رتهسکع یااقت امزا ناکدشاوخهک دوب اهندم
 1 ی رده 

 مدت او < ۱ هادرم » یرس زا سکع ثلوا كنیا . دنووب هدع هثربد نأاج و سیئرک ینوت « روابنوربات ۰
 ملیف رد اریخاهک تسا متسی نرف سکو  ینایک یو

 7 ی ادد» و هراویهنازوس یلدا ملیفرو , تسا ۶ هعرتکاع لیوط طعوو «یندشنمار» هلسج ز

 و هتشآدهدهمب ؛ر « ی رتسکاخ لب وططخ و ملیفینادرگ راک قوای وجسهنکن نادرک راک «دروفناجو . دشابمدا ک

 درک بسک رواپ نوربات یارب کت

 ۳و رامش
 ۳۹ هحفصس 7۳۳۳ سا

 تسس





 ریلیپسا یکیع ت

 . دش هدادلاعتن
 لخاد دیئامرقب .منکیم شهاوخ . داتفا مدای ۰۲ :تفگ و داد ناکت اد شرس

 . ناطا نیا
 ظاحل زا اما تشادیرتهداس نویساروکد هک .دشیرگیدقاط!لخ ادوا و یم

 ندریب تراک ود كرزب هشفقكينوردزایو.دوب رتلمکم یتشادپب لیاسوو یئانشور

 هدادا كرادم تسا نکمم رگ االاح : تفک . تعن شراک زیمتشپ هکنیازا سپ ودرو "۲
 - ناشت ارد و

 ن

 کز

 رارق تسم رفنود هلح دروم دیدرک

 هک دوبرضاح ل اس ٍج اقافتا .دادتاجن اراکر بو دزكتک ارتسم

 لاجنجرپ دیارج رددسزور روکم سکع و تشادرب هرظنم نیا زا ینکع تی روغب

 تیعزاب و دادخر شیپهامکی همقاوتیا ریظن .تخادن !ءارپیدایز یادصورس ودیسر پا

 .دش رشتنمدی|رج رد سکعنامه
 ینژتتم نامریف البق «یکسلواک» نیا ارهاظ,.دادناشت نمی راهسکع ی

 دلوپوئل هکدادعالطا نسب وا و متفرکس است یشزرو ت
> ۳ 3 



 و دش وس یلطعم نودب " 7
 مداد واب نلک و رب هلحم رد یسردآ و هدز ادص یکات كي

 هدرک یریگ هرانک دوخ راک زا لبق لاسهد هکدوب یراگن همانزور لرتم هب قلعتم
 یاب شتروص فرطکبرد و دومتیم هلاس داتقه اما تشاد لاس هاجنپ یو .دوب
 رد ار دوخ نهاریب هچتانچ و درکیبن راک یلکب شپچ تسد . تشاد دوجو یمخژز
 لیسب یو هتبلا دشیم نایامت وا ندب وا یور رگید مغز نیجود كي یاج دروایم
 هتسد هراب رد دوب هدرک تئرج رابکی طقف هکلب دوب هدیشکن تسد شلنش زا دوخ
 .دنکشاف اد:اپن7 دارساو دسیونب یا هلاقم < ایفام و ناداکتیانچ

 ذغاک قرو دنچ .مدش جراخ وا هناخ زا هتعاس ود هبحاصم كي زا سپ یتقد
 رالد رازه هد لقاال ادص و رسرپ همانزور اب هلجم ره یارب هک متشاد بیج رد
 قادوا نیا هعلاطم یارب . مدوب هدرو] تسدب یتاجم ارت نماما تشاد شزرا
 نآ یوتپ رد و متفر مود و لپچ نابایخ رد یتولخ هفاکب و هدز ادص یکأت كي
 لراک مات .. متفد ورف رکقب و متسشن راب تشب دعب . متشاد لاسرا راکت همانزور نامه ینعی شیحاص سرد هب ار اهتآ هراب ود سپس و مدرک رورمار اهت ۲ هعقد ود

 هتفک نیب یو . دوب راکتربخ نآ تسیل یماسا سار رد متيمیلیو> و < ولوی
 هتشک نآ یمیدق یاضعا زا یضم ایفامو هتسد رد تالوحت و رییغت رتا

 دوجو رکید یماسا یخرب . دناهدمآ راک یور یدیدج
 . تشادن یلاکش نا ابن ه زاب ۳ ماش اپ ب -خا ۱عا ای7 ۲ 121 سس ِ ۱د امن] م هک تضاد
 رب هکدوب .یصعخ .مان لوهجم هنین اپن

 چ و نوچ نود درخیم
 ب هتظوف دنترنق وم رم سخش نپ

 ]ح میم رصاحختش
 ات و هداتف خ طاقت رد دلی

 سن ِ اه هات زو

 اشوا مه 4 ایپف نیب هاب

 سرد نیا -

 زا : 7 ه

 هاگشیاسآ رد دوب هداد روتسد «ندوتاک رب» هب هک «نیرب وس» رتکد بطم
 ون و دیفس یانب زاترابع و تشادرارق «كدابلارتنس» نابایخرد « دنک تحارتسا
 ابیز و كيش رایسب ترابع لخاد . دوب ایرب یرجشمو كرزبغاب نایمردهک وب یزاس
 نیعرد و هدشهتخاس فارشا ونایعا یاههدا ون اخیارب بطمنیا هک دادیمناشت و دوب
 یاهیاتکزا رپ هضقدنچ راظتتاناطا رد . دنک هداقتسا نآ زا دتاوتیم یسک ره لاح
 هتفرمپپوو , دوب هدش هتخیر فلتخم تالجم یرادقم اه زیمیو دو تشاددوج و یبط
 متشن یلبمیود . تسا مهمارف اضرم یتحار لیاسو مابتهک دادیم ناشن رهاظ مضو
 ناراتسرپ دیفسمروقین وا هک یتابیز رایبهزیشود تقو نیا رد . مدزشت [یراگیس و
 یاق] : مدیسرب « وا لکیههب زیمآ نیت هاگن كي زا سپ نمو دشدراو تشادنتب اد
 ؟ دنراد فیرگت رتکد

 . دشدنهاوخ راک رکید هقیقددنچات . تسا ناشيا دزن ضی رمیل ویلب --
 . منکیم ربص مهم سپ -
 رداص امش یاربب تراک كيهک دیئوگب اددوخمسا لقاال : تفک ابیز هزیشود

 هلصاقالب دنکیم هعجارم یرتکدب هک یضیرم ره الومعماکیرما رد - حیضوت) . مک
 هدافتسادرومدیدمیاهلاس اتهک دنهدیم لیکشت یاهدن ورپ وهدرک رداصیت راک یویارب
 سیخشت رد وا قیاوسب همجا رماب جلاعمكشزپ « درک ادیب یتلاک ًادعب هاگ رهود ریکیمرارق
 . (مج رتم - درکد ها وخهابتشا رتمک دوخ

 ء مدادیصوصخ راک ر تک دیاق ]اب و متسن ضی رم نم هنافسأتم :متفگ
 متفگ «مشابهتخادناتسداروا هکشی|یا رب نمود رک جعت یاهژادن ات كرتخد

 ؛ مزادری ادرتکدیاق ]تی زی ومرضاحدشاب مزالرکا
 تصدزا یکمک ر کا .تسی یجایتحا:تفک و درک ژاب مه زا روا یابی زنابل یدتخبل

 ء دیناس لطمم رکیدتعاسیتات تسا نکمم نوچ مهدب ماجنا ات دیئوگب دی ایمرب هدنب
 رضاسص لاح رد . تسا یهاک راک ملغش و «رماعلکیام» نممسا متفگ

 تسدب «ندوتاک رب» مانب رتکد یاقآ یاضرم زا یکی هب مجار یتاعالطا متساوخیم
 يحدرناراسب هاکشیاس هب تحارتسا یارب شیپیدنچ ناشبا زبوجت قبط هک مدوآ



 کف نیتوخ
 فارطاب یدش هاگت داتفا نیب ۱ یشحمب مواد یتیب ویحم
 یراکیسهکم درب ورغ ملقب بیج هب ار اخرد زا تساوخ و تخادتا

 ادذل تسا هجنابط هشام یور نم ناتشکنا هکد رک لایخ یسوام یلو مروایب نوریب

 زا اد متسد هکنیا نودب نم .دش دیقس راوید چک لثم شتروص و درکتکم یبک
 و درکیا هدنخ تمحزب یسوام . دیاب ولج هک مدرک هراشا واب مروایب نوریب مبیج
 نم یولپب دعب و درک نایامن اد دوخ هدروخن كاوسمو فیثک ی اهن ادند فیدر ود
 دنزب شتآ یراکیس تساوخ هکمقوم یتح و دیزرلیم شناتسد . تشت /زیم تشپ

 یاقآ دینکش وک : تفک نابژ .تنکلاب و



 شدرز و هدزوخ مرک یاهنادند هدهاشم .دز مهبارم لدوا یکددز ۲
 دعب و درک تکم یبک یسوام .متخادنا زیم یود اد جیددناس اذلدش نم عوبت تعاب
 ناتسداد یارب یتح ات . دیهدیم همادا دوخراکب دیروایب دوخ یورب هکنیا نودب اش و دسرتیم ردقنیا امش زا لکشتم و میسد هتسد كي هک تسابیجع یلیخ : تفک
 عفنب نم تشکیم امش بقع ردپ رد یرگید سک رگا . دن رادن یعالطا یتفلک ندرک و یزادناریترد ابش ترپشزاو هدم] یرگیدرپشزا رفن ود نیا اما دننکیم یداددوخ اش اب هلباقم ژا اذل دنسانش یم اداش.رودزم یاهدنب لولشش نیا لاثما؛كلروی ویت رد , دنتسه م سداه لیساراک وش > و 4 سک امیل راچ و رفت ود نياد دن |هد رک دراو یمایمرهشزا اد ناراکتیانج نیرتکات رطخزا رفن ود:اشرطاخب امادنتسین لئاق یتیمها
 یمک . تسا هدرک رییغت عضو راب نیا هکشبا لثمامادینامیم هدن زهک متسب یم طرش امش
 .تساهدرکت رییغت مهاه هزادنا نیاب متفک .دن ادب ارم هدیقع هک د رک رب

 , دید میهاوخ كد

 فیرمت اهن7 یارب اد نابرجو نک شوک بوخ یسوام متفگ و مدز یدنخبل
 دن راد ار راوید یور سکم مکح یناسرت یم اهن ۲ زاا رم وت هکاهدنب لولشش نیا . تشاد مهاوعتن كاپ مه سکچیه زاو تشاد مهاوخرب اهن فینکتیوه یود زا هدرپ نم هرخالاب هک و گب ابن اب .دنشاب هتشاد هدامآ و رشاح مرک هحلسا دوخ تسدرد زور و ش دسیاب دننکب اد راکثیا دنهاوخب هجنانچو دن ورن ندربب هاخ زا اپنت و دنوشن نایامن دوخ هناخ ردو هرچنپ یولج دیاب ابن ] عیب تعاس نيا زا . نک

 اهن[ و مشغبب اهن 7 هانک مناوتیمن نم دنجشاد زی تمیق نارک لیبموتا و دنتش ار یهانگیب رتخد هکشیا ءات متشادن یراک اپن اب نم ام رن|هدیناسر لتقب ادرفن اهدص نولک ات اهت ] . دروآ مهاوخرد ی کیا هلیسورپب و تصابن 7 تسدب اهینن رس نينوخ یزاب متسهیناسک یپرد نم . .مرتکانرطخ اهن [زا نم اما دننسمآ ی . تساهدیسرارف اهن ] كرم هظحل هک دنن ادب دیاب مدرک ادیب نیلتاقتیوهیپ دو مسرتیمنن اهن زا نم . دن وریم تب زا

 برش ثاب اب هک

 ناشراک زور زا دامد

 هب لر شرس تکم هظسل دنچ زا سپد
 دش جراخ هفاک زا شوهدم و تسم یاهمد
 رد و تف رک شیپ رد ار تسار تس ریص «

 ات رطخ یرگید ن ۰
 "سیلبیو رین رد البقیلراچ . دهدماجنا هتسهآ ار
 "۴ , شاب وا بظاومیلیخ . دراد

 ... كلپم وكان رطخ یماد ... دوب هد رتسک یماد دوخ نادایص یارب دیصداب نیا نکیل دن دوبدوخ .دیصیپ رد هشيمهلثم ابن[ . دنوش قفوم دوخ راک رد ابن مزاذکب هک دوبن نیا نمهشقن اما مدیشکیم راکیسمتشاد لایخ نودب نمد دندوب نمیوجتسج ردكان رطخ ویاهف رحلتاق فن ود ۰ رت فرطن ] نابایخ دنچ . مدیرخ راکبس تکاپ كي هفاک دانک هزافمزا ومدراذگ دوخیاجب ارنفلت رس  . دوب مهاوخ بظاوم ۰ مرکشتم : متفگ


